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Esquadrões de morte continuam a provocar terror  
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O 
jornalista e jurista Erici-
no de Salema foi raptado, 
torturado e abandonado 
nas matas de Marracue-

ne, na província de Maputo. O 

crime foi protagonizado por um 

grupo de três indivíduos que se 

faziam transportar numa viatura 

sem chapas de inscrição. Salema 

foi raptado defronte das insta-

lações do Sindicado Nacional 

de Jornalistas, no início da tarde 

desta terça-feira, dia 27. A po-

lícia diz que está no encalço dos 

criminosos. 

Os primeiros sinais do rapto e 

tortura de Ericino de Salema 

exteriorizaram-se a partir da se-

gunda-feira, 26.

Antes da ocorrência do acto, Sa-

lema recebeu chamadas telefó-

nicas alertando-o sobre o perigo 

que corria por causa das suas de-

clarações públicas.

No fim da manhã da segunda-

-feira, o jurista que também é 

comentador político do programa 

“Pontos de Vista”, no canal pri-

vado STV, recebeu uma chamada 

telefónica de um número estra-

nho pedindo auxílio jurídico.

O autor da chamada terá se iden-

tificado com um nome fictício e 

disse que tinha sido burlado por 

uma seguradora nacional e que 

queria assistência jurídica com 

extrema urgência.

Questões de agenda impediram 

que o jornalista se encontrasse 

com o suposto cliente na segun-

da-feira.

Na amanhã de terça-feira, 27, Sa-

lema foi novamente contactado 

pelo aludido cliente que se mos-

trava aflito com a situação pela 

qual, segundo ele, estava a passar.

De fontes próximas, o SAVANA 
soube que a vítima se predispôs a 

falar com o suposto cliente cerca 

das 10:00 horas.

Por imperativos profissionais, 

Ericino de Salema viu-se obriga-

do a deslocar-se aos Serviços Na-

cionais de Investigação Criminal 

(SERNIC) ao nível da cidade de 

Maputo. 

Como se estivesse aflito, à hora 

combinada, o aludido cliente te-

lefonou para Salema procurando 

saber da sua localização, ao que 

este disse que estava no SERNIC 

– cidade e que à saída contactaria 

o seu possível cliente.

Porém, a outra parte disse que 

estava aflita de tal forma que po-

dia ir ao encontro do jurista nas 

imediações do SERNIC. A pro-

posta foi prontamente aceite por 

Salema.

Contudo, por ironia do destino, 

Ericino de Salema tinha outro 

encontro na zona da Polana Ci-

mento, o que fez com que saísse 

do SERNIC às pressas e tratou 

de informar o presumível cliente 

que podia encontrá-lo nas insta-

lações do Sindicato Nacional de 

Jornalistas (SNJ), bairro Polana 

Cimento, zona nobre da cidade 

de Maputo.

Já nas instalações do SNJ, Salema 

recebe uma chamada dos raptores 

informando que estavam no por-

tão daquele local.

Longe de pensar que se tratava de 

uma armadilha, Ericino de Sale-

ma movimentou-se até ao portão 

principal do SNJ e ligou para o 

suposto cliente, mas este não 

atendeu o telemóvel.

Depois de alguns minutos de es-

pera sem que o suposto cliente 

chegasse, a vítima foi à sua via-

tura que estava estacionada do 

lado exterior do SNJ buscar o seu 

computador e retornou às insta-

lações. Esses factos verificaram-

-se no intervalo das 10 às 11:00 

horas. 

Cerca das 13:40 minutos, Ericino 

de Salema deixou as instalações 

do SNJ de regresso ao seu escri-

tório.

Quando se preparava para en-

trar na sua viatura, dois homens 

trajados a civil aproximaram-se 

do analista e arrastaram-no para 

outra viatura que estava estacio-

nada ao lado da sua com o motor 

ligado.

A viatura de cor cinzenta, um 

Toyota Camry, sem chapas de 

inscrição, saiu da avenida 24 de 

Julho e seguiu em direcção à ave-

nida Julius Nyerere.

À espera do analista estava o seu 

motorista particular que, ao ver o 

seu patrão ser arrastado para uma 

viatura estranha, pediu socorro 

aos gritos. Contudo, mesmo com 

tantas pessoas, já que era hora de 

ponta, ninguém prestou auxílio.

Sem pistas da viatura dos rapto-

res, o motorista deslocou-se à Se-

gunda Esquadra onde participou 

o caso.

Minutos depois a notícia do rap-

to espalhava-se pela cidade atra-

vés das redes sociais.

Com a difusão das notícias sobre 

o rapto, várias pessoas desloca-

ram-se às instalações da Segunda 

Esquadra à procura de esclareci-

mentos.

Do terror ao milagre 
Uma vez raptado, Ericino de Sa-

lema foi transportado até ao dis-

trito de Marracuane, pela via da 

estrada circular.

Ao longo do percurso, foi amar-

rado nas mãos, tapado a vista com 

pano e torturado até ao local do 

abandono.

Da zona do rapto até Marracue-

ne, os criminosos comunicavam-

-se com pessoas externas, sendo 

que estes indicavam a sua locali-

zação e a pessoa do outro lado da 

linha dizia para onde se deviam 

dirigir.

Os raptores comunicavam-se em 

códigos e, nalgum momento, che-

garam a discutir se matavam ou 

não a sua presa. 

A força divina foi mais forte e os 

raptores optaram por não dispa-

rar contra a vítima apesar de vá-

rias vezes lhe terem apontado a 

arma mexendo no gatilho. 

Ericino de Salema foi levado para 

um descampado, a cerca de 10 

quilómetros depois da Rotunda 

de Chiango, em direcção à vila 

de Marracuene, onde está a ser 

erguido um complexo residencial 

do Fundo de Fomento da Habi-

tação, cujas obras se encontram 

abandonadas.

No local, Salema foi retirado da 

viatura e atirado para o chão, ain-

da amarrado, onde prosseguiram 

os espancamentos.

Os criminosos usaram a coronha 

da pistola e da AKM 47 para tor-

turar a vítima. 

Seguros de que a vítima estava 

inconsciente e sem condições de 

recuperação, abandonaram o lo-

cal.

Momentos depois passaram três 

crianças que regressavam da es-

cola. Ao verificar a existência de 

algo estranho naquele local, os 

petizes informaram as pessoas 

que estavam nas casas próximas.

Já com a vítima, os membros da 

comunidade retiraram as cordas 

e junto com a vítima procuraram 

formas de se comunicar com os 

seus próximos, facto que se veio a 

consumar pouco antes das 15:30 

horas.

Em contacto com o SAVANA, 

um dos socorristas, que é membro 

da comunidade de Fafetine, zona 

para onde Ericino de Salema foi 

atirado, contou que encontrou o 

jurista em agonia, com voz em 
afonia e a jorrar sangue nas arti-
culações dos membros inferiores 
e superiores. 
Contam que não foi possível 
identificar a viatura e a primeira 
coisa que fizeram à vítima foi ti-
rar as cordas.
Uma vez desmanchado, Salema 
pediu água para beber, mas re-
cusaram alegando que isso podia 
colocar em risco a sua vida. Lo-
calmente procuraram formas de 
minimizar a perda de sangue e 
junto com a vítima conseguiram 
chegar à fala com pessoas próxi-
mas de Salema, as quais aconse-
lharam a procurar uma viatura e 
levar a vítima para a estrada, visto 
que um grupo de amigos estava a 
caminho do local.
Conta que arranjaram a viatura 
que transportou o analista do lo-
cal do abandono até ao hospital.
Foi na tentativa de colocar o fe-
rido na viatura que descobriram 
que tinha sofrido nas articulações 
dos membros superiores e infe-
riores.
“Em algum momento pensámos 
que os bandidos tinham quebra-
do suas pernas e braços porque, 
quando carregamos os seus mem-
bros não respondiam devidamen-
te e ele gritava de dores”, frisou.
Neste momento, Ericino de Sa-

lema encontra-se fora de perigo 

e em tratamento médico numa 

clínica privada na cidade de Ma-

puto.

No primeiro diagnóstico médico, 

detectou-se que o comentador 

político tinha fracturado o mem-

Perseguições e baleamentos contra analistas e políticos da oposição continuam na ordem do dia

As peripécias dum rapto que espelha 
intolerância política  

Mahamudo Amurane

Gilles Cistac Mahamudo Amurane Jeremias Pondeca

Ericino de Salema, mais uma vítima de criminosos sem rosto?
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O Instituto Politécnico de Geologia e Ciências de Saúde com sede na ci-
dade de Quelimane tem aberta, vagas para DOCÊNCIA com formação 
de nível superior para leccionar os  níveis 3, 4 e 5 do QNQP (Quadro 

os seguintes Cursos:

1.ENFERMAGEM GERAL (nível médio)

2. ENFERMAGEM SAÚDE MATERNO INFANTIL (nível médio)

3. TÉCNICO DE MEDICINA GERAL (nível medio)
Gestão e Administração I
Neurologia
Sistema Musculo-esquelético e Tecidos Moles

Hematologia e Oncologia
Saúde Mental

Avaliação e Manejo dos Doentes com HIV e SIDA

Pediatria
Geriatria
Gestão e Administração II 
………………………………………………………………………………

de competências, criar e gerir arquivos de evidências. 

ipgcsaude@gmail.com 

Prazo de entrega 09/04/2018

ANÚNCIO DE VAGA

bro inferior direito e os membros 

superiores, sendo que nesta sexta-

-feira deverá ser submetido a uma 

intervenção cirúrgica. 

A Polícia da República de Mo-

çambique (PRM), através do seu 

porta-voz, Orlando Mudumana, 

confirmou o facto, mas afirmou 

que a vítima tinha sido encon-

trada uma hora e meia depois do 

sucedido, na zona de Mutanhana, 

nas proximidades da circular de 

Maputo, onde foi socorrida e le-

vada para o hospital.

Mudumana afirmou que ainda 

são desconhecidas as causas deste 

crime de rapto e que, de momen-

to, as forças conjuntas da PRM e 

do Serviço Nacional de investiga-

ção Criminal (SERNIC) estão a 

trabalhar no sentido de esclarecer 

o assunto e deter os sequestrado-

res.

Orlando Mudumana diz que ain-

da é muito cedo associar este cri-

me com as ameaças que a vítima 

vinha sofrendo nos últimos dias. 

Quem pára o gangsterismo? 
O rapto e espancamento do jor-

nalista e jurista Ericino de Sa-

lema é parte de vários crimes 

macabros que se registam desde 

2015 contra opositores e analistas 

independentes.

Ericino de Salema é comentador 

de uma televisão privada e, nas 

últimas duas semanas, destacou-

-se por fortes críticas ao compor-

tamento de Florindo Nyusi, filho 

do Presidente da República (PR), 

Filipe Nyusi, na via pública.

Ericino denunciou situações de 

abuso de poder protagonizados 

por Florindo e que violam as 

normas de trânsito, colocando em 

causa a segurança rodoviária.

No último domingo, Ericino de 

Salema questionou criticamente 

a forma como o governo de Nyu-

si tem gerido a gestão das dívidas 

ilícitas.

A onda de perseguições, raptos 

e assassinatos coincidem com o 

tempo da presidência de Filipe 

Nyusi.

O rapto de Salema vem se juntar 

aos atentados contra o académico 

José Macuane, o jurista Carlos Je-

que, Afonso Dhlakama e Manuel 

Bissopo, presidente e secretário-

-geral da Renamo bem como dos 

assassinatos à queima roupa do 

constitucionalista Gilles Cistac, 

Mahamudo Amurane, Jeremias 

Pondeca, Manuel Lole, Paulo 

Machava entre outros.

Porém, nenhum destes crimes foi 

esclarecido até ao momento. 

O 
Comité de Emergência para a Protecção das Liberdades 

(CEPL) exige que o governo exerça o poder soberano do 

Estado de garantir a segurança aos seus cidadãos. A agre-

miação da qual Ericino de Salema é membro fundador diz 

ter tomado nota dos pronunciamentos do Primeiro-ministro, Car-

los Agostinho do Rosário, Presidente da Assembleia da República, 

Verónica Macamo, e de outros membros do governo e de partidos 

políticos que condenaram publicamente o rapto e tortura ao seu 

colega e amigo. No entanto, o comité diz não se contentar com dis-

cursos de condenação, sendo que exige do governo acções de neu-

tralização e responsabilização dos autores daquele acto macabro.

É que o sucedido com Salema não é um acto isolado, mas sim uma 

prática que tende a ganhar outros contornos. Nos últimos três anos, 

foram reportados vários casos de atentados e assassinatos de cida-

dãos nacionais profissionais e activistas de liberdade de expressão. 

Infelizmente, ao longo deste tempo, nenhum caso teve o devido 

esclarecimento.

O CEPL diz que não se vai calar e descansar enquanto a liberda-

de de imprensa e de expressão não forem efectivos no país, o que 

significa que as pessoas não só têm a liberdade de expressar as suas 

ideias, mas também de que não podem ser seviciadas em função da 

sua opinião.    

Não basta discursos

MISA condena

O 
MISA-Moçambique condenou, na última terça-feira, o 

rapto e agressão contra o jornalista Ericino de Salema, 

ocorrido no mesmo dia, nas imediações da sede do Sindi-

cato Nacional de Jornalistas (SNJ), na cidade de Maputo.

Salema tinha estado a almoçar no restaurante do SNJ quando à saí-

da, por volta das 13:10 horas, um grupo de indivíduos sequestrou-

-o, levando-o de seguida numa viatura sem matrícula, para parte 

incerta. 

O rapto ocorreu quando Salema abria a porta do lado do passageiro 

da viatura em que se fazia transportar.

Ele viria a ser encontrado espancado e inconsciente, horas depois 

na estrada circular de Maputo, tendo sido socorrido e levado para 

um hospital local. 

Num comunicado, para além de condenar o acto, insta as autorida-

des policiais e da justiça para investigarem o caso, identificando e 

responsabilizando os autores, e para que o Estado proteja todos os 

cidadãos contra qualquer tipo de actos que ponham em causa a sua 

integridade física. 

No mesmo dia, numa conferência de imprensa conjunta, o MI-

SA-Moçambique, o SNJ e o Conselho Superior de Comunica-

ção Social (CSCS) manifestaram a sua indignação pelo sucedido, 

considerando o acto um verdadeiro atentado contra a liberdade de 

expressão e o livre exercício da profissão de jornalista, facto que é 

passível de pôr em causa o direito dos cidadãos à informação.

Manuel Bissopo Jaime Macuane Carlos Jeque
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Várias personalidades na-
cionais e internacionais 
condenaram o rapto e 
espancamento do jorna-

lista e jurista Ericino de Salema, 
sublinhando que o acto repre-
senta um verdadeiro atentado 
aos direitos fundamentais, so-
bretudo a liberdade de expres-
são.

Para o líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, não restam dúvidas 

de que se trata de mais uma ac-

Para Simango, a falta de segu-

rança desencoraja os investido-

res, principalmente numa altura 

como esta em que o país preci-

sa de investimento estrangeiro 

para a geração de mais emprego 

e para combater a pobreza que 

afecta muitos moçambicanos. 

Segundo Simango, o Estado de 

Direito fica enfraquecido, sendo 

este o tipo de atitudes que pode 

criar revolta e indignação do 

povo. 

 
Intimidação condenada ao 
fracasso 
– Sérgio Chichava
O director científico do Insti-

tuto de Estudos  Económicos e 

Sociais (IESE), Sérgio Chicha-

va, considera que se trata de uma 

tentativa inútil e, logo à partida, 

condenada ao fracasso, de inti-

midar a liberdade de expressão 

ou silenciar as vozes daqueles 

que pensam de forma diferente.

Diz que apesar daquela situação 

trágica que deixa toda uma so-

ciedade abalada, no país existe 

a liberdade de expressão, pois, 

continuam outras vozes críticas 

àquele atentado. 

Atentado às liberdades 
fundamentais - PJ 
Salomão Muchanga diz que o 

Parlamento Juvenil (PJ) repudia, 

veementemente, o acto hedion-

do e amplamente repugnante de 

rapto e tortura do Jornalista e 

comentador político Ericino de 

Salema.

Para Muchanga, este acto atenta 

contra as liberdades, conquistas 

e direitos humanos fundamen-

tais dos cidadãos consagrados na 

Constituição da República e no 

ordenamento jurídico nacional.

“Nesta semana santa, o bem ra-

dioso da liberdade sofreu mais 

um duro golpe, que já antes pre-

nunciamos, a 03 de Março de 

2015, aquando do assassinato 

bárbaro do Constitucionalista 

Gilles Cistac, ao afirmamos que 

- estes tiros contra Cistac encer-

ram em si uma estupidez cons-

ciente cuja peregrinação pode 

estar em início de marcha”, disse.

Muchanga sublinha que todo o 

silêncio cúmplice das institui-

ções de justiça, da polícia e da 

PGR, na sua inércia “arquivista” 

habitual, em relação às persegui-

ções do passado, às actuais e às 

futuras, é o Estado a cessar a sua 

responsabilidade política e re-

presenta o clímax da brutalidade. 

O PJ alerta que um Estado inca-

paz de proteger os seus cidadãos 

é um Estado demissionário, ca-

recendo de ser responsabilizado 

pela sua negligência e inacção 

face aos cidadãos ciclicamente 

assassinados, raptados, tortu-

rados, violentados, injuriados, 

caluniados e até soterrados pelo 

lixo, a níveis que somente uma 

sociedade raptada pode teste-

munhar. 

“Estes actos radicais do sector 

decadente da nossa socieda-

de são sintomáticos da urgen-

te necessidade de reinventar a 

forma armada de fazer política, 

que já antes vitimou Siba-Siba, 

Macuane, Orlando José, Silica, 

Cardoso, Cistac, entre muitos 

outros. É típico de um Estado 

falido”, frisou.

Para o PJ, Este atentado é uma 

convocatória colectiva para rein-

ventarmos o país através da rup-

tura com o paradigma que nos 

condiciona à lógica do sistema, 

edificando uma sociedade na 

qual as instituições não respon-

dem aos interesses dos bárbaros 

que acampam no Estado.

É assim que, cada grito de indig-

nação deve significar um esforço 

adicional na luta pela justiça e 

liberdade ainda que novos sacri-

fícios, privações e sofrimentos 

sejam necessários.

OAM pede investigação 
séria 
A Ordem dos Advogados de 

Moçambique (OAM) deseja 

que seja desenvolvida uma in-

O grito de consternação

ção engendrada pelos famosos 

esquadrões de morte, cujo tra-

balho se notabilizou entre 2015 

e 2016, sequestrando e assassi-

nando vozes críticas ao governo 

e membros da oposição. 

Dhlakama apelou ao PR para 

que faça algo de modo que aque-

le grupo pare com aquele tipo de 

incursões. 

Diz Dhlakama que a falta de 

resultados nas investigações dos 

diversos crimes cometidos no 

país deve-se à ausência de se-

paração de poderes no país, de 

modo que cada um faça o seu 

trabalho sem a interferência do 

outro.

Manifestou o seu descontenta-

mento com o sucedido e ques-

tionou para onde é que aquele 

tipo de actuações estavam a le-

var o país e que tipo de exemplo 

Moçambique estava a dar aos 

outros países. 

Acto macabro
-Daviz Simango
Por sua vez, o Presidente do 

Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM), Daviz 

Simango, apontou o acto como 

sendo macabro e de cobardia e, 

ainda, uma tremenda falta de 

respeito para com os direitos 

humanos no país. 

Segundo o investigador, a crítica 

tem um contributo inegável para 

o desenvolvimento do país, pelo 

que o normal seria que fossem 

estimuladas as diferentes formas 

de pensar. Mas, avança, para que 

a liberdade de pensar se desen-

volva é preciso que o Estado crie 

garantias. Contudo, sucede que 

o mesmo Estado está a falhar 

na protecção dos cidadãos. Fa-

lou do sucedido com o professor 

Jaime Macuane em 2016 e diz 

que, apesar daquela triste situa-

ção, a liberdade de expressão não 

vergou, os cidadãos continuam 

veiculando os seus pensamentos.

“Os que tentam silenciar vozes 

e pensamentos que contribuem 

para o processo de democratiza-

ção serão derrotados”, apontou.

Pedras no caminho 
- João Feijó
O pesquisador do Observatório 

do Meio Rural (OMR), João 

Feijó, aponta para o rapto e tor-

tura de Ericino de Salema como 

mais uma pedra no caminho 

da liberdade de expressão e de 

pensar. Defende o sociólogo que 

a liberdade de expressão é um 

processo que se vai construindo 

dia após dia e, nesse percurso, 

vai enfrentando alguns obstácu-

los para abertura de caminhos. 

consagrada na Constituição da 

República, porque é um direito 

fundamental e qualquer forma 

que atenta contra o mesmo é 

punível nos termos da lei”, disse.

Menete entende que existe uma 

necessidade de aumentar os ní-

veis de tolerância e entender que 

a liberdade de expressão é um 

direito fundamental, pois as pes-

soas têm opiniões diferentes que 

contribuem para o desenvolvi-

mento do país.

Acto intimidatório
Tomás Vieira Mário, Presidente 

do Conselho Superior da Co-

vestigação profunda pelas auto-

ridades competentes de modo a 

identificar os autores morais e 

materiais do bárbaro crime de 

sequestro do jornalista Ericino 

de Salema.

Flávio Menete, Bastonário da 

OAM, diz que acredita que 

o facto da vítima ter recebido 

ameaças antes do sucedido ser-

virá de pistas para facilitar as in-

vestigações por parte da Polícia 

da República de Moçambique. 

Segundo Menete, este acto 

bárbaro constitui um atentado 

grosseiro à liberdade de expres-

são, pelo facto de a vítima, nos 

últimos tempos, ter estado a co-

mentar, num programa televisi-

vo, certos assuntos de conteúdo 

bastante sensível.

“Pelo que a Ordem condena 

este crime por ser contrário à 

liberdade de expressão que está 

municação Social, entende que 

mais do que condenar o rapto do 

colega, neste acto intimidatório 

e cobarde, o que mais preocupa 

é que “os perpetradores fazem-

-no em plena luz do dia, na via 

pública, o que exprime a certeza 

de impunidade.

Segundo Tomás Vieira Mário, 

não há nada que Salema tenha 

dito que possa justificar em caso 

algum que fosse vítima de rapto. 

“Não há nada que qualquer jor-

nalista não dissesse e em liberda-

de”, acrescentou.

 
Estados Unidos lamentam 
A Embaixada dos Estados Uni-

dos da América também conde-

na o crime e diz que, embora não 
se saiba quem são os perpetrado-
res ou a sua motivação para levar 
a cabo este crime hediondo, tal 
acto de violência contra um res-
peitado jornalista em frente ao 
Sindicato Nacional de Jornalis-
tas é um ataque à liberdade de 
expressão e liberdade de impren-
sa – pilares sobre os quais qual-
quer democracia deve assentar.
“Apoiamos os esforços pelas re-
levantes autoridades moçambi-
canas na condução duma inves-
tigação exaustiva e transparente 
para assegurar que os responsá-
veis por este ataque sejam leva-
dos à justiça. Os Estados Unidos 
mantêm-se solidários com todas 
as forças vivas da sociedade mo-

çambicana que manifestaram a 

sua indignação contra este cri-

me e defenderam a importância 

duma imprensa livre e indepen-

dente como um pilar da demo-

cracia Moçambicana”, lamentou.

Afonso Dhlakama

Sérgio Chichava

Daviz Simango Salomão Muchanga

Flávio Menete

Tomás Vieira Mário

João Feijó
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Num cenário em que ainda 
prevalece o sofrimento do 
povo como consequência 
das dívidas ocultas que di-

taram a suspensão do apoio finan-

ceiro dos parceiros e se traduzem 

no alto custo de vida, desemprego, 

falência de empresas e deterio-

ração de serviços básicos como 

saúde e educação, o presidente da 

Frelimo, Filipe Nyusi, tem outro 

entendimento.

Para Nyusi, falando ao cair do pano 

da II sessão Ordinária do Comité 

Central  (CC) da Frelimo, a situa-

ção que o país atravessa deve-se às 

calamidades naturais que se abate-

ram sobre o país entre 2015 e 2016, 

e à queda dos preços internacionais 

dos principais produtos de expor-

tação.   

Enquanto digeria ainda a escanda-

losa derrota eleitoral na intercalar 

de Nampula, o CC da Frelimo reu-

niu-se de 23 a 25 do mês em curso, 

na Matola, para analisar a vida do 

partido e delinear novas estratégias 

para os próximos desafios, com 

destaque para as autárquicas de 

10 de Outubro próximo. Aliás so-

bre Nampula, Nyusi disse aos seus 

correligionários que a Frelimo não 

perdeu. Simplesmente não ganhou, 

porque já estava na oposição.

O mais alto órgão da Frelimo entre 

congressos dedicou algum tempo 

para apreciar o relatório do desem-

penho do governo nos últimos três 

anos, e ainda a informação sobre 

o Plano Económico e Social para 

2018. Foi na sequência da apre-

ciação destes instrumentos que se 

Nyusi omitiu as causas do sofrimento do povo
Por Agrunaldo Nhampossa

concluiu que o alto custo de vida é 

o principal problema que aflige os 

moçambicanos, havendo necessi-

dade de se encontrar formas para 

reverter esta tendência. 

“Precisamos de falar com realismo 

sobre a situação do país ao nosso 

povo”, disse Nyusi. 

Mas em nenhum momento falou 

das dívidas ocultas como o prin-

cipal factor para a degradação da 

economia e das consequências 

desastrosas que se reflectem na 

qualidade de vida dos cidadãos. 

Considerou Nyusi que, devido aos 

pontos por si arrolados, os preços 

dos produtos a nível doméstico su-

biram e, consequentemente, baixou 

o poder de compra dos cidadãos, 

assim como  e baixaram também os 

investimentos. Perante este quadro, 

Nyusi diz que o governo não pode-

ria cruzar os braços e, “procuramos 

gerir a crise, foi uma decisão dura 

e de coragem que tomamos cons-

cientemente e debaixo de pressões 

e ataques”, disse.

“Estávamos cientes que o povo 

está em desvantagem devido à sua 

baixa renda, mas não poderíamos 

deixar de agir sob o risco de dei-

xar o sofrimento se prolongar por 

tempo indeterminado. Sabemos 

que a redução do custo de vida é 

um processo longo, mas inadiável 

e os resultados vão aparecendo, 

como é o caso da redução da taxa 

de inflação que, de 25.5% em 2015, 

baixou para 15,5% em 2017, com 

tendências de baixar ainda para um 

dígito”, afirmou Nyusi, referindo-

-se também à redução na taxa de 

câmbio do Metical face ao dólar, 

dos 81 Meticais em 2015, para 62 

em 2018.

Ironicamente, Nyusi fala da redu-

ção da taxa de inflação numa altu-

ra em que o preço do combustível 

acabava de subir em cerca de 5 por 

cento, pouco depois de ter sido au-

mentada a tarifa do transporte pú-

blico de passageiros. 

Forçado pela retirada do apoio 

financeiro para implementar re-

formas, falou da reestruturação do 

sector empresarial do Estado, da 

remoção de subsídios ao trigo, ao 

combustível e das isenções fiscais, 

como medidas que vão ajudar no 

ajustamento fiscal.  

Combate à corrupção
Nyusi disse que foi na esteira da 

ausência do apoio financeiro que 

o seu governo embarcou em refor-

mas para a promoção da boa go-

vernação, transparência, inclusão 

financeira e de medidas de conten-

ção de despesas, acompanhadas de 

outras para o combate à corrupção. 

Disse que o governo foi instruído 

para ser mais contundente na luta 

contra corrupção, por ser um mal 

que reverte os ganhos que o país 

vem conquistando com muito sa-

crifício.

“A corrupção, camaradas, reduz a 

nossa credibilidade como partido, 

como governo e como Estado”, 

apontou.

O combate à corrupção tem sido 

recorrente nos discursos de Nyu-

si, mas questiona-se a passagem 

da teoria à prática, havendo uma 

percepção generalizada de que os 

únicos casos que têm sido levados 

aos tribunais são os da pequena 

corrupção.

Questiona-se a abordagem hesi-

tante e diversionista do governo  

em confrontar a questão das dí-

vidas ocultas que precipitaram o 

país para a crise, mesmo depois do 

próprio Presidente ter declarado 

Ile
c 

Vi
la

nc
ul

o

que havia indícios de corrupção na 

forma como foram contraídas.

Paz sem ameaças  
Um dos principais pontos da agen-

da desta reunião foi também uma 

análise sobre o actual estado das 

negociações entre o governo e a 

Renamo, com vista ao alcance da 

paz definitiva. Os debates evolve-

ram-se em torno do consenso al-

cançado entre Nyusi e o presidente 

da Renamo, Afonso Dhlakama, e 

que resultaram na proposta subme-

tida pelo Presidente da República à 

Assembleia da República, visando 

uma revisão pontual da Constitui-

ção.

Mas a declaração de Nyusi de que 

o processo deve ser conduzido sem 

que seja a preço de ameaças, e o 

seu apelo para que a Renamo não 

introduza novas exigências, terão 

sido interpretados como sinal de 

um mal-estar entre as duas partes. 

Tais novas exigências terão a ver 

com uma suposta insistência da 

Renamo de que enquanto os ad-

ministradores não forem ainda 

eleitos, eles teriam de ser nomea-

dos pelos governadores provinciais 

que saírem das eleições gerais de de 

2019. 

O processo de revisão da Consti-

tuição estava encalhado na AR, e 

só conheceu algum avanço na últi-

ma terça-feira, com a assinatura de 

um memorando de entendimento 

que corporiza novos consensos en-

tre as bancadas da Frelimo, da Re-

namo e Movimento Democrático 

de Moçambique.  

Reformas pós-Nampula 
Depois da derrota na intercalar de 

Nampula, o CC foi um momento 

próprio para o partido reflectir e 

traçar novos desafios para actuar 

nas autárquicas de 10 de Outubro 

próximo. Aliás, para Nyusi, a Fre-

limo não perdeu em Nampula, só 

não venceu porque desde 2013 está 

na oposição.  

Para evitar situações similares à 

de Nampula nas autárquicas que 

se avizinham, a Frelimo pretende 

reformar a actuação das brigadas 

centrais de assistência às províncias 

ou as hierarquicamente superiores 

a cada nível. Explicou que a fun-

ção destas centra-se na assistência 

e monitoria do trabalho por rea-

lizar a cada nível, evitando que as 

brigadas centrais se sobreponham 

às estruturas locais, ao que Nyusi 

disse que só será possível  se for as-

segurado o rigoroso cumprimento 

das normas estatutárias, directivas 

e outros instrumentos. 

Esta abordagem surge na sequên-

cia de reclamações apresentadas 

pelas estruturas provinciais do par-

tido, que sentem a sua posição sen-

do ofuscada pelas brigadas centrais 

que são enviadas para dinamizar as 

respectivas campanhas eleitorais. 

O 
ministro da Economia e Finanças de Mo-

çambique, Adriano Maleiane, não tem dúvi-

das de que os credores das chamadas dívidas 

ocultas não ganham com a indefinição em 

torno de um desfecho do assunto.

“Todos estão claros de que a situação de não pagar-

mos não é a melhor solução para eles [credores], nem 

para todos”, defendeu Maleiane, em declarações aos 

jornalistas.

A demora num entendimento entre Moçambique e 

os credores vai continuar a degradar a confiança dos 

mercados e dos investidores no país, notou, e a dete-

riorar as condições de pagamento das suas obrigações.

“O que é importante é que nós temos de ter uma so-

lução, porque, se não tivermos uma solução, este as-

sunto vai estar sempre na imprensa, este crédito vai 

contribuir negativamente para o ‘rating’ de Moçam-

bique”, observou Adriano Maleiane.

O ministro da Economia e Finanças negou que o 

Governo moçambicano esteja a arrastar as negocia-

ções com os credores das dívidas ocultas, frisando que 

a incerteza à volta da matéria é prejudicial para todas 

as partes. 

Analistas da Economist Intelligence Unit (EIU) de-

fenderam na quinta-feira que o Governo de Moçam-

bique está a prolongar as negociações com os credores 

de propósito e que conversações demoradas também 

beneficiam os bancos envolvidos nos empréstimos às 

empresas públicas.

O ministro da Economia e Finanças negou que te-

nha sido um fracasso a falta de um acordo esta se-

mana com os credores moçambicanos em Londres, 

sublinhando que a pretensão do Governo era ape-

nas apresentar propostas de resolução do diferendo, 

aguardando contrapropostas.

“Não era uma missão para ir pedir dinheiro, para ter 

sucesso ou não, era uma reunião com os credores para 

ver se podem atenuar as condições para permitir que 

o pagamento das dívidas seja regularizado”, frisou 

Adriano Maleiane.

O ministro da Economia e Finanças adiantou que os 

consultores internacionais do Governo moçambica-

no na questão das dívidas aguardam a resposta dos 

credores às três propostas, devendo receber a primeira 

em Abril.

Adriano Maleiane considerou normal a recusa dos 

credores em aceitarem as três propostas que o execu-

tivo moçambicano apresentou, frisando que era a pri-

meira vez a terem contacto com os termos da oferta.

As negociações entre os credores da dívida pública 

de Moçambique e o Governo vão continuar daqui a 

quatro semanas, em Washington, nos Encontros da 

Primavera do FMI, disse à Lusa um dos representan-

tes de credores, Thomas Laryea.

O Governo de Moçambique propôs na semana pas-

sada aos credores e investidores na dívida pública um 

perdão de 50% nos juros passados e nas penalizações, 

caso existam”, e alterações às taxas de juro e à maturi-

dade da emissão de dívida.

Ninguém ganha com a falta de acordo - Maleiane 
Dívidas ocultas

Frelimo traça estratégias para próximos embates eleitorais
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A 
vida das comunidades da 
localidade de Nagonha, 
distrito de Angoche, pro-
víncia de Nampula, está 

em perigo devido a um conjunto 

de arbitrariedades e desmandos 

protagonizados pela empresa chi-

nesa responsável pela exploração 

das areias pesadas nas concessões 

mineiras da região de Sangage.

Trata-se da empresa Haiyu que, 

desde 2011, está a extrair ilmeni-

te, titânio e zircão em Nagonha e 

Morrua.

De acordo com o relatório da Am-

nistia Internacional (AI) publica-

do esta quarta-feira, 28, em Mapu-

to, as comunidades que vivem nas 

regiões onde decorre a extracção 

mineira vivem numa situação de 

violação constante dos seus direi-

tos.

Este  cenário, segundo a AI, é re-

sultante da falta de observância 

da legislação moçambicana, o que 

resulta na violação constante dos 

direitos das comunidades.

Diz a AI que estas atrocidades são 

do conhecimento das autoridades 

governamentais, mas que nada fa-

zem para mitigar o sofrimento da 

população local.     

Sob o título: “as nossas vidas não 

valem nada – o custo humano da 

exploração mineira chinesa em 

Nagonha, Moçambique”, o docu-

mento de 90 páginas contém seis 

capítulos.

Avança o relatório da AI que a ex-

ploração de areias pesadas envol-

ve a “escavação de dunas de areia, 

seguida de processamento para 

remover minerais pesados. A areia 

restante é na sua maioria despeja-

da no local e\ou espalhada por es-

cavadoras para formar uma super-

fície plana para trabalhar. Como 

tal, a área afectada pela minera-

ção pode ser muito mais extensa 

que a área da qual os sedimentos 

são extraídos. Assim, a presença 

de areias superficiais soltas está a 

afectar, dramaticamente, a super-

fície das terras existentes, enter-

rando a vegetação e bloqueando 

as vias de drenagem natural, facto 

que provoca cheias e destruições 

em Nagonha. 

As arbitrariedades da empresa chi-

nesa não param por aqui. 

De acordo com o relatório da AI, 

as comunidades de Nagonha en-

quadram-se na definição de pes-

soas afectadas por actividades eco-

nómicas, tais como definidas no 

Regulamento de Reassentamento 

de 2012, na medida em que vivem 

na área afectada por uma activida-

de privada, que resultou na perda 

de propriedade, incluindo casas, 

meios de subsistência e outro tipo 

de infra-estruturas, o que está a 

pôr em causa a sobrevivência. 

Contudo, segundo a fonte, a em-

presa chinesa não cumpriu com as 

Exploração de areias pesadas na costa de Angoche coloca comunidades em perigo

AI denuncia atrocidades da empresa chinesa
Por Raul Senda

obrigações da lei.

Conta que nem a empresa tão pou-

co o governo contactaram a comu-

nidade de Nagonha para discutir a 

questão dos reassentamentos. 

Perante o silêncio da empresa bem 

como do governo, os residentes de 

Nagonha escreveram duas cartas, 

uma para a Haiyu e a outra para 

o governo de Angoche, pedindo o 

seu reassentamento. Ambas as car-

tas tinham a data de 11 de Setem-

bro de 2015 e foram recebidas pela 

Haiyu assim como pelo executivo 

no dia 14 de Setembro de 2015.

Diz o relatório da AI que, depois 

da revindicação das comunidades, 

seguiram-se várias reuniões entre 

as partes e foi identificado um lo-

cal para reassentamentos que dista 

a 800 metros da costa.

Porém, o Ministério da Terra, 

Ambiente e Desenvolvimento Ru-

ral (MITADER) chumbou o local, 

alegando que não era propício para 

assentamentos humanos.

A Haiyu também propôs pagar 

quatro mil meticais por cada famí-

lia para a edificação das suas resi-

dências, facto que violava o Regu-

lamento de Reassentamento.

A Amnistia Internacional sabe 

que, desde que as operações da 

Haiyu tiveram início em 2011, a 

empresa não realizou um único re-

latório ambiental anual, tal como 

exigido por lei. 

A Haiyu nunca respondeu ao 

pedido da AI de que lhe fossem 

facultados exemplares de um re-

latório de avaliação de impacto 

ambiental elaborado desde que 

iniciou as suas operações. 

Sublinha que, na verdade, o gover-

no admitiu que a Haiyu não hon-

rou estas obrigações legais. 

“Em resposta a uma carta, o MI-

TADER confirmou, no dia 22 de 

Junho de 2016, não estar na posse 

dos relatórios de auditoria am-

bientai”, lê-se no documento.

O documento refere ainda que 

os direitos das pessoas de Nago-

nha, em particular o seu direito 

à habitação e a um ambiente se-

guro e saudável, foram violados 

pela Haiyu, através de uma falha 

total na diligência devida. A ero-

são das areias tornou as condições 

nas casas dos residentes difíceis 

de suportar, ficando, em alguns 

casos, as estruturas enterradas na 

areia. Tanto as inundações como 

a erosão da areia privaram muitos 

residentes de Nagonha de um lar 

adequado e seguro. 

Avança referindo que as condi-

ções de vida em Nagonha violam 

o direito dos seus residentes a um 

“meio ambiente globalmente satis-

fatório, propício ao seu desenvolvi-

mento, visto que a área sofreu uma 

transformação massiva devido aos 

métodos empregues para a explo-

ração das areias e os residentes lo-

cais relatam que perderam serviços 

ecológicos, incluindo alimentos 

para as pessoas e o gado, água 

potável para o gado, plantas me-

dicinais, materiais de construção, 

lenha, vegetação para protecção 

do vento e areias empurradas pelo 

vento e controlo de inundações.

Estranho silêncio do 
governo
Nas visitas efectuadas ao terreno, a 

Amnistia Internacional encontrou 

uma sensação de abandono e trai-

ção em Nagonha, com os residen-

tes a expressar a sensação de que o 

governo se tinha afastado. 

As condições de habitação e a vida 

dos residentes de Nagonha toma-

ram um rumo negativo desde que 

a Haiyu Mozambique Mining Co. 

Lda. iniciou a exploração mineira 

de areias pesadas no ecossistema 

de zonas húmidas e dunas de areia 

em volta da sua aldeia em 2011. 

A AI diz que, antes de estabelecer 

as suas operações, a empresa não 

consultou os residentes de Na-

gonha. Também não respeitou as 

normas internacionais sobre em-

presas e direitos humanos. 

A AI sublinha que as graves falhas 

corporativas no relatório não po-

deriam ter ocorrido se o governo 

de Moçambique fizesse cumprir 

as disposições legais em vigor para 

proteger os direitos das pessoas e a 

integridade ambiental. 

A conduta corporativa da Haiyu 

ocorreu devido às falhas do gover-

no na monitorização das opera-

ções da empresa e na garantia do 

cumprimento da lei. Isto é, apesar 

das provas sobre os impactos nega-

tivos das operações mineiras sobre 

as pessoas de Nagonha, o governo 

permitiu a continuação de práticas 

de exploração mineira prejudiciais, 

sem qualquer controlo. 

Contactado pelos peritos da AI, 

Haiyu negou que as suas opera-

ções mineiras estivessem a violar 

os direitos humanos em Nagonha. 

Corrupção 
O documento que temos estado a 

citar também não passou à mar-

gem da questão da corrupção e diz 

que, tanto a nível governamental 

como empresarial, o mal custou 

ao país 4,9 mil milhões de dólares 

americanos entre 2002 e 2014. 

O documento aponta as dívidas 

ocultas como a face mais saliente 

da corrupção no país. Sublinha 

ainda que os empréstimos secre-

tos precipitaram a queda livre da 

moeda local de forma tal que, de 

Janeiro a Agosto de 2016, o me-

tical desvalorizou-se 70% em rela-

ção ao rand da África do Sul e 50% 

em relação ao dólar dos EUA.

“Como Moçambique está alta-

mente dependente das importa-

ções de alimentos da África do 

Sul, os preços da alimentação su-

biram a pique, colocando o direito 

de milhões de pessoas à alimenta-

ção em risco”. 

Poucos dias depois de o Secretariado Téc-
nico de Administração Eleitoral (STAE) 
ter feito um balanço positivo da primeira 
semana do recenseamento eleitoral rumo 

às autárquicas de 10 de Outubro próximo, o 

maior partido da oposição chamou a imprensa, 

esta terça-feira, para denunciar o que considera 

de fraude antecipada no processo.

De acordo com a Renamo, horas após o início 

do processo, a 19 de Março corrente, o partido 

constatou, em algumas províncias do país, que em 

alguns cartões de eleitor constava apenas a pro-

víncia do eleitor, quando devia estar explícito o 

endereço detalhado, como a cidade ou vila, bairro, 

quarteirão e número de casa.

Falando em conferência de imprensa, o manda-

tário nacional da Renamo, André Magibire, in-

formou que há casos de professores, enfermeiros 

e outros funcionários do Estado residentes nos 

distritos, que estão a ser coagidos pelo partido no 

poder a irem recensear-se dentro do raio autár-

quico, como forma de garantir maior número de 

votos nas próximas eleições municipais.

Segundo André Magibire, ao detectar os casos, 

a Renamo tomou algumas medidas que culmi-

naram na neutralização de alguns cidadãos na 

cidade Nampula, que saíam de Montepuez, na 

vizinha província de Cabo Delgado, para se re-

censearem naquela cidade, caso que o partido re-

meteu ao Conselho Nacional de Eleições (CNE).

Na província de Sofala, prosseguiu o manda-

tário nacional da Renamo, cidadãos da vila de 

Inhaminga, sede do distrito de Cheringoma, e 

do distrito de Marínguè, são obrigados a irem 

recensear-se na vila da Gorongosa. No distri-

to de Angónia, província de Tete, o mandatário 

denunciou a recolha de cartões de eleitores dos 

membros da Renamo, por parte de líderes comu-

nitários, com intuito de deixar de fora os eleitores 

do maior partido da oposição.

 (Abede Maganda)

Balanço da primeira semana do recenseamento eleitoral

Renamo denuncia “fraude antecipada”

Camiões da empresa Haiyu transportando areias pesadas sem lona de protecção e espalhando substâncias poluentes às 
comunidades de Angoche 
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O Observatório de Meio Rural (OMR) realizou nos dias 8 e 9 de Março 
uma Conferência com o título AGRO-NEGÓCIO: RAZÕES DO (IN)
SUCESSO.A Conferência teve ênfase na actividade produtiva primá-
ria e, em particular, em empresas/sectores/culturas seleccionadas. 
Esta Conferência não abordou o agro-negócio de pequena dimensão 
ou os designados de “agricultores emergentes”, nem as actividades 
a montante e a jusante da actividade primária. Estes subsectores se-
rão objecto de outros momentos de debate. A Conferência pretendia 

e não-sucesso, e discutir quais as principais oportunidades e estran-
gulamentos para o crescimento da actividade agrária sob a forma de 
agro-negócio.

As principais conclusões da conferência e do conhecimento das reali-
dades revelam:

a produção em escala competitiva e a articulação vantajosa com 
agentes económicas, directa e indirectamente, relacionados com a 
actividade das empresas.

da administração pública, nomeadamente, na aplicação de leis e no 

situações de desresponsabilização do Estado no exercício dessas 

-
rentes naturezas, entre empresários agrários e camponeses não são 

-
cácia do Estado no exercício da função arbitral.

logística (estradas, caminhos-de-ferro, portos, rede de frio, etc.) no 
início dos investimentos; estes aspectos são assegurados pelas em-

-
petitividade das mesmas.

de crédito especiais existentes são, na maioria dos casos, de limita-
do impacto, de acesso difícil para a maioria dos produtores e, por 

-
veis com a rentabilidade empresarial. 

-

funcionamento e acrescentam custos de transacção das empresas.

-
nistração pública introduzemmorosidade na resolução de assuntos 
urgentes e custos de transacção para as empresas.

A conferência contou com o debate sobre a necessidade urgente de es-
-

elevados riscos de perdas de culturas e de espécies animais. Assim 
aconteceu com o maior palmar do mundo na Zambézia, com o recente 
encerramento da empresa Matanuska de Moçambique (produção de 
banana), da recente praga que está a dizimar a cultura do milho, com 

outras. 

Foi referido que o agro-negócio internacional está sofrendo alterações 
importantes e que o país deve encontrar mecanismos de ajustamento 
e integração/protecção, considerando: (1) os processos de internacio-

-
ção das cadeias de valores do agro-negócio, tanto de bens alimentares 
como de commodities e a capacidade do tecido do agro-negócio local 
se adaptar à penetração de grandes investimentos externos com as 

e ambientais negativos, particularmente quanto à questão da terra e 
dos reassentamentos, a deterioração ambiental (terra, água e ar), a 
defesa de reservas naturais e exploração predadora/insustentável de 
recursos.

Agrárias que reúne o OMR, organizações empresariais e a UNAC, 
propõem, como urgentes, as seguintes medidas:

políticos;
-
-

-

de Florestas e de reassentamentos; (2) a capacitação institucional 
para a realização mais competente das funções de extensão rural, 

-
rais;

-
-

ção de mecanismos de estabilização de preços para bens alimenta-
res e de exportação seleccionados segundo critérios transparentes e 

-
do-se de serviços agrários;

-
blico em geral canalizem, mesmo que de forma anónima, reclama-

-
ra aos diferentes níveis, assim como práticas de abusos de poder e 
má conduta de funcionários públicos;

de Estado, o sector privado, a UNAC, o OMR e outras organizações 
da sociedade civil, de mecanismos estáveis e constantes de articula-
ção, diálogo, debate emonitorização de implementação de políticas 
agrárias;

Esta Conferência enquadra-se e reforça as acções relacionadas com 
-

título Contributo para uma mudança no desempenho económico, so-
cial e ambiental da Agricultura em Moçambique, o qual contém entre 
outras, as propostas constantes neste comunicado.

-
-

sobre questões directamente relacionadas com o agro-negócio. Neste 

das organizações empresarias, da UNAC e de outras organizações da 
sociedade civil sempreque seja útil no quadro das suas funções e esta-
tutos (veja em www.omrmz.org
princípio de independência da pesquisa e advocacia.
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As bancadas parlamenta-
res da Frelimo, Renamo 
e do Movimento De-
mocrático de Moçam-

bique (MDM) rubricaram, esta 

terça-feira, um memorando de 

entendimento para a viabilização 

da revisão pontual da Constitui-

ção da República, no quadro da 

descentralização. No documento 

acordaram que a eleição do presi-

dente do Conselho Municipal, do 

Governador Provincial e do Ad-

ministrador distrital será por via 

do  cabeça de lista, em detrimento 

da proposta inicial que estabelecia 

que a indicação seria feita pelo 

partido ou grupo de eleitores que 

obtiverem a maioria de votos.

No entanto, ficou por determinar 

o regime transitório na indicação 

do administrador distrital, facto 

que será submetido à apreciação 

do Presidente da República, Fi-

lipe Nyusi, e o líder da Renamo, 

Afonso Dhlakama, na qualidade 

de signatários do acordo.  

Para que o processo de revisão 

pontual da Constituição da Re-

pública (CRM) fosse “inclusivo”, 

era preciso, antes de mais, colher 

as preocupações do MDM e in-

corporá-las no projecto, antes de 

ser submetido a debate em sede da 

plenária da Assembleia da Repú-

blica. Tal como destacou Lutero 

Simango, chefe da bancada par-

lamentar do MDM, “inicialmente 

tínhamos inquietações que foram 

apresentadas em sede de debate e 

não conseguimos lograr o êxito a 

100%, mas uma parte significativa 

foi apresentada e acolhida”.

O processo de revisão encontrava-

-se encalhado devido a questões 

de inconstitucionalidade do docu-

mento, mas Nyusi acusou a Rena-

mo, no Comité Central, de fazer 

novas exigências.   

Segundo Edson Macuácua, presi-

dente da Comissão dos Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Huma-

nos e de Legalidade, a questão de 

fundo tinha a ver com os prazos 

para revisão do documento, uma 

vez que a CRM prevê 90 dias para 

o arranque da revisão. Cumprindo 

estas datas, o processo só poderia 

iniciar depois de 9 de Maio, facto 

que poderia atrasar os preparati-

vos das Autárquicas de Outubro 

do corrente ano, bem como das 

Presidenciais, Legislativas e Pro-

vinciais do próximo ano.  

A solução encontrada, que veio 

sob proposta da Frelimo, foi que 

a AR assumisse poderes extraordi-

nários para avançar com a revisão. 

Ultrapassado o limite material, 

a revisão pode iniciar a qualquer 

momento, desde que os pareceres 

das comissões de trabalho estejam 

prontos. 

Mas importa ressalvar que, para 

que a AR fosse investida daque-

les poderes extraordinários, era 

preciso uma aprovação com uma 

Descentralização volta para Nyusi e Dhlakama

maioria de ¾ do total dos depu-

tados (188), o que de imediato re-

queria um acordo com a Renamo, 

uma vez que a  Frelimo tem 144 

deputados. 

Em cumprimento das instruções 

da Comissão Política, a bancada 

da Frelimo propôs que a eleição 

do presidente da autarquia, do 

governador provincial e do admi-

nistrador distrital fosse por via de 

cabeça-de-lista em detrimento do 

consenso alcançado entre as lide-

ranças do Governo e da Renamo 

que determinava que os deten-

tores desses cargos deveriam ser 

nomeados pelos partidos ou gru-

po de eleitores que obtiverem a 

maioria de votos. 

Com o sistema de cabeça de lista, 

o eleitorado vai à votação sabendo 

quem vai ser o seu dirigente. 

Macuácua diz que a proposta ini-

cial era inconstitucional porque 

não respeitava o sistema de sufrá-

gio que constitui um limite mate-

rial de revisão. 

Administradores
Ultrapassados estes pontos, a di-

vergência surge no que diz respeito 

à indicação dos administradores. 

A Renamo e o MDM questionam 

o modelo que deverá vigorar du-

rante o período transitório da lei 

2019-2023. Isto porque o acor-

do submetido à AR prevê que a 

eleição dos administradores seja 

em 2024, sendo que a oposição 

não concorda que o Ministério de 

Administração Estatal e Função 

Pública nomeie os administrado-

res durante o período de transição. 

A bancada da Renamo chegou a 

propor a antecipação da eleição 

dos administradores para 2019, 

alegando que não seria justo que 

uma província, cujo governador 

não pertence ao governo central, 

os seus administradores sejam in-

dicados centralmente. Refere que 

isto iria complicar o programa de 

governação e de desenvolvimento 

da província. 

Deste modo, as três bancadas op-

taram por devolver o expediente 

às lideranças que têm o espírito 

e a letra do acordo transformado 

em proposta de Lei. Apesar do 

acordo de “inclusão”, a lideran-

ça do MDM não é chamada na 

mediação deste processo que será 

liderado somente por Nyusi e 

Dhlakama. 

Ademais, a Renamo pretende ver 

esclarecida de uma vez por todas o 

papel do Secretário do Estado na 

Província e no Distrito bem como 

do Governador e do Administra-

dor.

Evitar presentes 
envenenados  
Apesar do clima pacífico que mar-

cou a assinatura do memorando, a 

Frelimo e a Renamo trocaram mi-

mos como sempre. Instantes após 

a assinatura do memorando, Ivone 

Soares, Chefe da Bancada parla-

mentar da Renamo, congratulou o 

acordo alcançado e apontou que o 

que não foi consensualizado será 

submetido às lideranças, na quali-

dade de mentores do documento.

Disse que esta é uma nova etapa 

do diálogo que inicia e apelou 

para que as leis sejam feitas com 

prudência para evitar presentes 

envenenados, numa clara alusão 

ao fraco poder do governador pro-

vincial e administrador em relação 

ao secretário do Estado.

Para Soares, a descentralização 

sem eleições transparentes, li-

vres e justas em nada vale, pelo 

que aponta ser necessário que 

este processo seja acompanhado 

por outras mexidas ou revisão de 

outras leis que se mostrarem ne-

cessárias. Recorde-se que o líder 

da Renamo, Afonso Dhlakama, 

tem sugerido a revisão da Lei que 

regula a composição e funciona-

mento do STAE, alegando que é 

naquele órgão onde a Frelimo pre-

para a fraude.  

Entregar armas 
Por seu turno, a chefe da bancada 

Parlamentar da Frelimo, Marga-

rida Talapa, também congratulou 

os seus pares pelo acordo que via-

biliza os consensos entre as duas 

lideranças. Disse que o seu parti-

do está pronto para reformas de 

modo que tenhamos uma socieda-

de de paz, de tolerância e que tra-

balhe para o desenvolvimento. No 

entanto, apelou a sua contraparte 

da Renamo para que acelere o pas-

so no quadro da desmilitarização. 

Entende Talapa que a descentra-

lização deve ser acompanha pela 

entrega de armas, de modo que o 

processo de paz esteja completo e 

seguro, pois nas actuais condições 

em que há armas fora do controlo 

governamental há muita insegu-

rança. 

O 
número de casos de 
Tuberculose está a 
crescer de forma preo-
cupante no país. 

Dados em poder do SAVANA 

indicam que, anualmente, ocor-

rem cerca de 159.000 novos 

casos de Tuberculose (TB) em 

Moçambique, ou seja, 551 con-

taminados em cada 100.000 mil 

habitantes.

Ivan Manhiça, director do pro-

grama nacional de controlo da 

Tuberculose no Ministério da 

Saúde, disse que esta epidemia é 

influenciada por diversos facto-

res, dentre eles a alta prevalência 

do HIV/SIDA.

Estes dados colocam Moçam-

bique na lista dos 30 países com 

mais pacientes de TB no mun-

do. 

Manhiça, que falava durante a 

nona edição da palestra anual 

em Saúde Global da Fundação 

Manhiça, que se realizou na úl-

Resistência dos medicamentos no tratamento da TB

Moçambique na lista dos países mais problemáticos
Por Clésia Xerinda

tima segunda-feira, 26, explicou que 

a situação é ainda mais preocupante 

porque os casos de TB que abundam 

no país são cada vez mais resistentes 

ao tratamento, situação que se agra-

va pelo facto de cerca de 40% do to-

tal de pacientes serem portadores do 

vírus de HIV/SIDA.

Ivan Manhica informou que, em 

2006, o governo e parceiros decla-

raram a Tuberculose como sendo 

um problema de saúde pública, pelo 

facto de detectar sérios desafios na 

identificação de mais casos por tra-

tar. 

Sendo assim, segundo Manhica, 

existe um plano global para a eli-

minação da doença até 2030 e que, 

desde a sua implementação em Mo-

çambique, vem registando grandes 

progressos na detenção e notificação 

de casos de Tuberculose infantil, na 

disponibilização do tratamento an-

tirretroviral aos pacientes co-infec-

tados, bem como no tratamento de 

80% dos pacientes notificados.

Todavia, Alberto García-Basteiro, 

investigador e coordenador de área 

de tuberculose do Cento de In-

vestigação em Saúde da Manhiça 

(CISM), afirma que, actualmente, 

em Moçambique, os números de 

mortalidade por Tuberculose em 

pacientes com HIV vem crescendo, 

sobretudo em crianças com 5% e em 

mulheres no período do pós-parto 

com 8%.

De acordo com Garcia-Basteiro, as 

pesquisas demonstram que nem to-

dos os pacientes diagnosticados com 

TB  são  testados, somente uma por-

ção deles é que recebe o teste, tam-

bém nem em todos testados para TB 

se diagnóstica a doença, do mesmo 

modo que nem todos os diagnosti-

cados com TB fazem o tratamento. 

Geralmente, dos que começam o 

tratamento nem todos cumprem até 

ao fim.

“Portando, todos que não se curam 

da Tuberculose neste número de 

pessoas, significa que influenciam  

para que haja uma alta taxa de mor-

talidade”, acrescentou o investigador.

Entretanto, para a diminuição 

dos casos da epidemia no País, 

o investigador propõe que sejam 

feitas inovações na luta contra a 

doença, melhorar as estratégias 

para desenvolver as ferramentas 

de diagnóstico, criar novas vaci-

nas e novos tratamentos.

Por seu turno, Leonardo Simão, 

presidente da Fundação Manhi-

ça, disse que a sua organização 

está vocacionada na pesquisa e 

formação e, nessa linha, colabo-

ra com diferentes instituições, 

tanto públicas como privadas de 

diferentes âmbitos, estabelecen-

do um modelo excepcional de 

partenariado público-privado 

na cooperação do desenvolvi-

mento da saúde global.

Segundo Simão, as áreas prio-

ritárias de pesquisa do CISM 

abrangem a Malária, o HIV/

SIDA, a Tuberculose, as infec-

ções respiratórias e doenças mal 

nutrição, a saúde materna e re-

produtiva entre outras áreas.

Por Argunaldo Nhampossa

Chefes das bancadas assinam memorando



PUBLICIDADESavana 30-03-2018 13



14 Savana 30-03-2018 15NO CENTRO DO FURACÃO

A 
madrugada do dia 25 de 
Março de 2018 nunca 
mais sairá da memória 
dos moçambicanos, 

em particular dos residentes do 

bairro Luís Cabral, arredores da 

Cidade de Maputo, que viram 

tombar, no mesmo local e num 

instante, 21 pessoas, entre ado-

lescentes e jovens, vítimas de 

um aparatoso acidente de viação, 

transformando o domingo de ra-

mos num domingo de sangue e 

a semana santa numa semana de 

luto.

Não se sabe ao certo a que horas 

tudo aconteceu, mas diz-se que foi 

depois da uma hora da madrugada, 

que uma viatura da marca Volkswa-

gen Amarok, com a chapa de matrí-

cula AFN-451-MP, conduzida por 

Alexandre Manuel Mondjane, que 

seguia à alta velocidade, pela Estra-

da Nacional número 4 (EN4), no 

sentido Matola-Maputo, embateu 

contra uma multidão, do lado con-

trário da sua faixa de rodagem, de-

pois de capotar e atropelar um casal.

Contam fontes próximas dos acon-

tecimentos que o sinistro verificou-

-se minutos depois do autor ter 

recusado obedecer uma ordem para 

parar, dada por um agente da polí-

cia que estava no posto de controlo 

na zona da Maquinag. 

Alexandre Mondjane está no gru-

po de 21 pessoas que morreram no 

local. 

Mondjane era pai de quatro filhas 

menores, e saira de Tchumene, no 

Município da Matola, onde parti-

cipara numa festa de aniversário de 

uma das filhas.

Até ao fecho desta edição estavam 

contabilizados 29 mortos e 31 fe-

ridos, sendo que destes, 12 ainda 

continuavam hospitalizados. As 

vítimas tinham idades compreendi-

das entre os nove e 40 anos, sendo 

que a maioria tinham entre 17 e 20 

anos.

De acordo com o comando da 

polícia na cidade de Maputo, sus-

peita-se que o acidente tenha sido 

causado por excesso de velocidade, 

conjugado com a condução em es-

tado de embriaguez.

“Antes do acidente, o condutor de-

sobedeceu a um sinal de paragem 

do agente da Polícia de Trânsito 

que se encontrava a trabalhar no 

posto de controlo da Maquinag, e 

passou à alta velocidade e acabou 

não conseguindo controlar a sua 

viatura e despistou e embateu, for-

temente, contra um obstáculo fixo 

e a viatura acabou se projectando e 

atropelando várias pessoas que se 

encontravam nas proximidades da 

estrada”, disse Orlando Muduma-

ne, porta-voz da polícia na Cidade 

de Maputo.

Um bairro em lágrimas e 
luto
Nesta segunda-feira, o SAVANA 
deslocou-se ao local do sinistro e 

ouviu de várias testemunhas que o 

indivíduo, que aparentava 40 anos 

de idade, perdeu o controlo da via-

tura e matou várias pessoas que se 

encontravam à berma da estrada.

Na companhia das autoridades lo-

cais, percorremos alguns quartei-

rões daquela unidade administrati-

va da capital, tendo testemunhado 

um cenário desolador. 

São cerca de 60 famílias afectadas 

pelo sinistro, fazendo com que a 

agitação característica daquele bair-

ro fosse trocada pelo silêncio e os 

risos substituídos pelas lágrimas, 

numa mistura de dor, revolta e nos-

talgia.

Xavier Chiongo é um dos chefes 

de família, que naquela madrugada 

viu o seu agregado familiar reduzir, 

ao perder o seu primeiro filho, João 

Chiongo, de 17 anos de idade, que 

frequentava a 9ª classe.

Chiongo conta que recebeu a in-

formação da tragédia através de um 

vizinho logo depois das duas horas 

da madrugada. “Acabava de voltar 

de um encontro familiar, quando 

recebi uma chamada, dizendo que 

o meu filho tinha caído, mas quan-

do cheguei no local tinha perdido a 

vida”, diz Chiongo.

Numa conversa intercalada de sus-

piros e lágrimas, Chiongo revelou 

que horas antes (cerca das zero ho-

ras) o filho lhe telefonara, questio-

nando, repetidas vezes, sobre a sua 

localização (estava no bairro do Jar-

dim), mas sem explicar os motivos 

daquele “interrogatório”.

Confessa que ficou intrigado com a 

situação, mas nunca imaginou que 

fosse um sinal de despedida.

“Era um menino disciplinado, tra-

balhador e esperança para a famí-

lia”, diz o pai, antes de interromper 

a conversa de tanta emoção.

A história da família Chiongo é 

quase a mesma que das restantes 

famílias enlutadas naquela zona li-

mítrofe dos Municípios de Maputo 

e Matola. 

A família Nhone é o exemplo des-

sa situação, que conta que o seu 

pequeno Tomás Aida, de 14 anos, 

saiu de casa por volta das 21 horas, 

dizendo que ia brincar, como tem 

sido frequente.

Entretanto, esta não só seria a sua 

última despedida dos familiares, 

assim como a sua última diversão 

antes da tragédia.

Sem detalhar ao certo como teve 

conhecimento da tragédia, o avô, 

Daniel Mário, disse que foi no 

Hospital Geral José Macamo, onde 

a família foi identificar o corpo do 

seu neto.

“É muito lamentável o que acon-

teceu”, diz. “Perdemos alguém que 

ajudava nos trabalhos de casa, uma 

pessoa dedicada”, diz Mário, reve-

lando que augurava bons voos para 

o seu neto.

Se algumas famílias já choram a 

perda de vida dos seus ente-queri-

dos, outras continuam na expectati-

va, pois, os seus filhos, netos ou so-

brinhos continuam hospitalizados.

Segundo a Directora Clínica do 

Hospital Central de Maputo 

(HCM), Farida Urci, dos 34 pa-

cientes que deram entrada naquela 

unidade sanitária, 12 ainda conti-

nuam internados e com o seu esta-

do clínico ainda grave.

“Aguardamos as próximas 72 horas 

para saber qual será o prognóstico”, 

disse Urci aos jornalistas, após a vi-

A incúria que espalhou luto em plena semana santa
Por Abílio Maolela (texto) e Ilec Vilanculo (fotos)

sita do Presidente da República, na 

manhã desta terça-feira.

Convívio na EN4?!
Uma das questões levantadas, após 

o sinistro, está relacionada com o 

horário, idade e o local (berma da 

EN4), onde as vítimas encontraram 

a morte. O facto é que informações 

postas a circular, após a tragédia, da-

vam conta de que a multidão estava 

numa festa de carnaval, habitual-

mente organizada naquele bairro.

Esta informação é refutada pelo 

coordenador da Célula G, Carlos 

Tai Muenda, que conta como tudo 

começou: “os miúdos pediram para 

organizar uma festa de aniversário 

de um amigo de 17 anos de idade e, 

porque a casa do aniversariante não 

tinha espaço suficiente para acolher 

os convidados, pediram organizar 

o evento nesta zona”. Acrescentou, 

contudo, que o arranjo inicial era 

para que o convívio terminasse à 

meia-noite.

Segundo Muenda, o local do even-

to estava devidamente delimitado e 

os participantes do mesmo saíram 

ilesos. “A viatura atingiu as pessoas 

que estavam a assistir à festa”, re-
vela. 
Acrescentou ser normal no bairro a 
organização daquele tipo de even-
tos em datas comemorativas.
Esta informação é confirmada pe-
las estruturas do bairro Luís Ca-
bral que esclarecem que o Carna-
val decorreu na zona da Brigada 
Montada (cruzamento entre a EN1 
e EN4), a mais de 200 metros do 
local da tragédia.
O Assistente do Secretário do 
bairro, Jaime Chissico, conta que 
o carnaval foi realizado no interior 
do bairro, e sob fortes medidas de 
segurança.
Acrescentou que a área escolhida é 
próxima ao Comando da Unidade 
de Intervenção Rápida da Polícia, e 
que a organização de festas nas ruas 
é feita mediante uma autorização 
das autoridades locais.
Outro facto preocupante está rela-
cionado com as idades das vítimas.
Chissico não consegue explicar o 
facto, apenas frisa que o mesmo 

aconteceu naquela área devido à 

exiguidade de espaço na casa do 

aniversariante.

Embora o evento tenha sido auto-

rizado pelas estruturas do bairro, o 

Advogado João Nhampossa defen-

de que o Estado furtou-se das suas 

responsabilidades ao permitir que 

um grupo de adolescentes estivesse 

naquele local àquela hora.

“A responsabilidade do Estado é re-

lativa à situação de perigo em que 

aquelas pessoas se encontravam. 

Não se fiscalizou a idade, assim 

como o limite do horário da diver-

são”, refere.

Para Nhampossa, a Polícia que faz 

o roadblock naquela zona devia ter 

se aproximado do local para se in-

teirar do evento, tendo em conta o 

número de participantes e o local 

do mesmo.

A EN4 tem sido palco de diversos 

acidentes de aviação, com destaque 

para embate entre viaturas, atrope-

lamentos e despistes e capotamen-

to. A Trans African Concessions 

(TRAC), gestora daquela via que 

liga o país à vizinha África do Sul, 

disse, há dias, que a responsabilida-

de dos acidentes que ocorrem na via 

é dos automobilistas.

Uma das causas apontadas como 

sendo responsável pela perda de 

vidas humanas naquela região é a 

existência de residências, estabe-

lecimentos comerciais e mercados 

informais nas bermas da estrada.

Aliás, na berma oposta ao local do 

acidente está montado um mercado 

informal, do qual pode-se comprar 

produtos alimentares, vestuário e 

calçado.

O Vereador do Distrito Munici-

pal de Kamubukwana, Lourenço 

Vilanculo, garante estar a preparar 

uma campanha de sensibilização 

para a retirada daqueles vendedores.

O Ministro dos Transportes e 

Comunicações, Carlos Mesquita, 

lamentou a tragédia, porém, subli-

nhou a necessidade de se respeitar 

o espaço reservado às questões de 

segurança, assim como para a ex-

pansão da estrada.

“O que vemos é que há uma série de 

actividades que estão a ocorrer, in-

cluindo vários aglomerados”, frisou.

Quem assume a 
responsabilidade pelas 
vítimas?
Com a morte do autor material da 

tragédia, as famílias encontravam-

-se “desnorteadas”, sem saber a 

quem responsabilizar pelo sucedido 

e muito menos como proceder com 

o funeral dos seus ente queridos, 

devido a questões financeiras.

“Ainda vamos nos reunir em famí-

lia”, disse Xavier Chiongo, na tarde 

desta segunda-feira, assegurando 

que aguardava também qualquer 

informação do governo.

O Vereador do Distrito Municipal 

Kamubukwana disse que mobilizou 

os diferentes quarteirões do bairro 

para que apoiassem as famílias en-

lutadas.

Embora o Presidente da República 

(PR), Filipe Nyusi, tenha visitado as 

vítimas desta tragédia, no Hospital 

Central de Maputo, o Conselho de 

Ministros não se pronunciou em re-

lação a este aspecto.

O advogado João Nhampossa de-

fende que, nas circunstâncias em 

que o acidente aconteceu, as conse-

quências do mesmo não podem ser 

imputadas à família e muito menos 

ao Estado.

“O acidente foi provocado pelo 

condutor e não por uma falha das 

autoridades públicas ou muni-

cipais”, explica o advogado, para 

quem a única solução está na inves-

tigação do seguro da viatura.

“Se o seguro for contra todos os 

riscos este pode responsabilizar-se, 

porém, mediante o tecto definido 

para a cobertura da viatura (depen-

de da qualidade e estado da mes-

ma)”, esclareceu.

Entretanto, o advogado alertou ain-

da que a existência ou não de um 

seguro contra todos os riscos não é 

tudo. “Outro condicionalismo está 

relacionado com a situação do pró-

prio acidente, se o condutor cum-

priu com todas as regras de trânsi-

to. Entretanto, neste tipo de casos, 

pode não cobrir danos relativos à 

viatura e ao próprio cliente, mas a 

terceiros a seguradora não se pode 

furtar”.

Não havendo certeza sobre a exis-

tência ou não de um seguro capaz 

de cobrir as despesas deste sinistro, 

João Nhampossa defende que o 

Estado pode comparticipar a título 

de solidariedade, tendo em conta as 

responsabilidades  que tem perante 

os seus cidadãos.

Com ou sem a ajuda do Estado, o 

facto é que até ao fecho desta edi-

ção, 10 corpos já tinham sido enter-

rados, num processo que começou 

na terça-feira (quatro) e teve sua 

continuidade nesta quarta-feira 

(seis).

 
Insegurança rodoviária
Para o Director da Escola de Con-

dução Internacional, Cassamo Lalá, 

o problema da sinistralidade ro-

doviária em Moçambique é muito 

complexo e não pode ser tratado 

com iniciativas isoladas.

“Tudo está mal”, diz Lalá. “As esco-

las de condução, as entidades fisca-

lizadoras, tudo está mal”. 

Segundo Lalá, durante a gover-

nação do Presidente Armando 

Guebuza foi elaborado um Plano 

Estratégico para o Combate à In-

segurança Rodoviária, mas que até 

hoje ainda não foi implementado 

devido à falta de recursos.

“Trata-se de um Plano que envol-

ve todos os sectores da sociedade, 

os ministérios, as instituições reli-

giosas, as escolas de condução e as 

organizações da sociedade civil”, 

disse.

Para a fonte, o combate à sinistra-

lidade deve começar com a for-

mação dos gestores da segurança 

rodoviária, pois, mesmo ao nível do 

Acidente de viação no bairro Luís Cabral 

cia para mais 30 quilómetros e con-

sidera isso uma transgressão leve. 

Pagas a multa e não se tira a carta”.

“A lei das inspecções também per-

mite que um veículo que tenha 

uma roda com deficiência de trava-

gem em menos de 30% passe, mas 

chumba aquele que não tem triân-

gulo”, destaca.

Questionado sobre o papel das es-

colas de condução na elaboração da 

legislação rodoviária, Lalá revelou 

que as mesmas foram afastadas do 

processo.

“Particularmente, fui consultado, 

mas as minhas contribuições  não 

foram reflectidas na lei”, anota.

Durante a habitual conferência de 

imprensa semanal, o porta-voz da 

PRM, na Cidade de Maputo, fez 

saber que, para além da tragédia de 

Luís Cabral, a capital do país re-

gistou mais 16 acidentes de viação, 

tendo resultado em cinco óbitos, 

quatro feridos graves e cinco ligei-

ros.

Os transportes semi-colectivos têm 

sido apontados como sendo os res-

ponsáveis pela maior parte dos aci-

dentes. Cassamo Lalá afirma que 

aquele grupo profissional, através 

da sua associação não se tem apro-

ximado das escolas de condução 

para a reciclagem e outras forma-

ções.

“Recentemente, convencemos o 

Ministro dos Transportes e Comu-

nicações para que todos os motoris-

tas dos transportes semi-colectivos 

viessem fazer curso de condução 

defensiva, entretanto, só as empre-

sas internacionais têm aderido, o 

que nos preocupa”, afirmou.

Para o Presidente da Associação 

Moçambicana para as Vítimas da 

Insegurança Rodoviária (AMVI-

RO), Alexandre Nhamposa, o aci-

dente de Luís Cabral era comple-

tamente evitável, se tivessem sido 

observadas as regras de trânsito.

Nhampossa afirma que a sociedade 

não se pode alarmar com esta si-

tuação, mas buscar soluções para o 

combate deste mal que ceifa vidas 

humanas.

Ministério dos Transportes e Co-

municações reconhece-se que há 

necessidade de se melhorar o co-

nhecimento.

A fonte sublinha ainda que, nas es-

tradas moçambicanas, o peão tem 

sido a maior vítima.

“O peão é vítima porque na estrada, 

quem conhece o Código de Estrada 

é o condutor que foi à escola e não 

o peão”, afirma.

Avaliando as iniciativas levadas 

acabo por algumas organizações, 

Cassamo Lalá defendeu que a sinis-

tralidade rodoviária não se combate 

com megafones, mas com a intro-

dução da educação rodoviária nas 

escolas.

Referiu ainda que a principal causa 

dos acidentes de viação é o excesso 

de velocidade, porém, esclarece:

“O excesso de velocidade é incen-

tivado pelo Código de Estrada que 

estabelece uma velocidade máxima 

de 120 quilómetros, num país que 

não possui auto-estradas, as únicas 

concebidas para esse tipo de velo-

cidade”.

“O mesmo código ainda dá tolerân-

Daniel Mário Jaime ChissicoCarlos MuendaFoi neste local onde pereceram 21 pessoas

Savana 30-03-2018



PUBLICIDADE16 Savana 30-03-2018

A 
AMECON-Associação 
Moçambicana de Eco-
nomistas vai ser trans-
formada em Ordem dos 

Economistas, caso a Lista B, com 

o slogan “Nova AMECON”, ven-

ça as próximas eleições a 10 de 

Abril próximo.

Com esta profunda transformação 

para uma ordem sócio-profissio-

nal, a Lista B - liderada pelo eco-

nomista Rodolfo Nogueira Dias, 

pretende criar um mecanismo 

regulador da actividade de eco-

nomistas e gestores em Moçam-

bique, através do registo e certifi-

cação profissional, como também 

do exercício da acção disciplinar e 

de controlo sobre os profissionais 

deste ramo.

“Há a necessidade de se zelar pelo 

cumprimento das regras de ética 

profissional e o nível de qualifica-

ção profissional dos economistas 

e gestores no nosso País”, susten-

ta Rodolfo Nogueira Dias, que se 

formou em Economia, com espe-

cialização em Finanças, pela Pon-

tifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, Brasil e  o mestrado 

em Finanças e Desenvolvimento 

feito na SOAS, Universidade de 

Londres.

Com efeito, esta lista prevê a im-

plementação, no biénio 2018-

2020, de um plano de actividades 

que assenta em três principais pila-

res, nomeadamente a promoção da 

pesquisa económica, a criação de 

oportunidades para “networking”, 

Transformar AMECON em Ordem
formação contínua, para além do 

apoio aos programas de educação, 

inclusão financeira, paralelamente 

à criação da Ordem dos Econo-

mistas. 
“Neste contexto de rápidas trans-
formações socioeconómicas, que se 
têm registado no nosso País, torna-
-se cada vez mais importante ter 
um novo posicionamento e uma 
voz activa da categoria de econo-
mistas e gestores, que formam a 
Associação Moçambicana de Eco-
nomistas – AMECON, a fim de se 
poder reflectir, antecipar e contri-
buir para o crescimento inclusivo 
e sustentável de Moçambique”, 
defende Rodolfo Nogueira Dias. 
Na sua opinião, a oportunidade 
de liderar qualquer associação traz 
consigo grande responsabilidade e 
na AMECON não será diferente: 
“Identificamos vários aspectos que 
poderão ser melhorados, desde a 
representatividade ao nível regio-
nal, maior interacção entre os as-
sociados e promoção de debates 
sobre assuntos socioeconómicos”, 
realça o economista.
Importa destacar que a lista B – A 
“Nova AMECON”, é a única con-
corrente que, na sua composição 
de órgãos sociais, inclui membros 
das províncias e também a única 
com representatividade do géne-
ro, pois tem 45% de mulheres na 

equipa de gestão.

O cabeça-de-lista, Rodolfo No-

gueira Dias, é um profissional ban-

cário afecto à banca de investimen-

tos, com experiência em docência, 

tendo dado aulas sobre Mercado 

de Capitais, na Universidade Poli-

técnica, na cidade de Maputo.

É igualmente representante da 

Global Shapers Maputo Hub, 

uma iniciativa mundial que iden-

tifica jovens líderes que criam im-

pacto nas suas comunidades.

Na sua carreira profissional, já tra-

balhou para instituições como o 

Banco Santander, Prosper – Cor-

rectora de Valores Mobiliários e 

Câmbio, no Brasil e na Bloomberg 

L.P., em Londres, Inglaterra. Foi 

finalista das Jornadas Científicas 

Bancárias, organizadas pelo Ban-

co de Moçambique, iniciativa que 

promove a pesquisa económica so-

bre a economia moçambicana.

SOCIEDADE
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EDITORIAL

O 
Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, pa-

rece possuir esta rara habilidade de tentar virar uma triste 

situação e transformá-la numa narrativa mais positiva. De 

facto, o homem tem mesmo jeito de revestir com o choco-

late da melhor qualidade uma amêndoa podre e amarga.

Foi assim que para ele, as negociações da semana em Londres, para 

a restruturação das dívidas ocultas não foram um fracasso. Isto, 

apesar dos credores não terem acolhido favoravelmente qualquer 

das três propostas que levava na mala. 

No fundo, o ministro até pode ter razão. Os credores estão sempre 

numa posição fragilizada perante um devedor incapaz de cumprir 

com as suas obrigações, especialmente quando tal se trate de um 

Estado soberano. Há limites sobre que tipo de medidas coercivas 

se podem impor sobre um Estado na situação de incumprimento.

Parece ser a estratégia do governo empurrar os credores para a pa-

rede e, com a faca na mão, obrigá-los a aceitar seja quais forem as 

condições que lhes impuser. De qualquer modo, neste momento os 

mais interessados são eles; não só pelo facto de pretenderem reaver 

o seu dinheiro, mas também por saberem que nas condições em que 

os empréstimos foram concedidos, seja o que for que eles consegui-

rem recuperar, será melhor do que nada. 

Os credores estão numa posição de fragilidade porque comporta-

ram-se como autênticos agiotas ao conceder os empréstimos, des-

respeitando as suas próprias normas e procedimentos estabelecidos 

pelos reguladores nas praças onde actuam. E quando bancos violam 

regras prudenciais na concessão de créditos, o problema é dos pró-

prios bancos, não dos devedores.

Está claro que na expectativa de fabulosos retornos, na forma de 

taxas de juro e de intermediação astronómicas, os bancos atiraram 

pela janela fora tudo quanto são regras aplicáveis para a concessão 

de créditos. Não realizaram um due dilligence rigoroso, pouco se 

preocuparam com a viabilidade dos projectos que estavam a finan-

ciar e, muito menos, sobre se havia compradores para os serviços 

que estavam a ser propostos. Um dos funcionários bancários que 

esteve envolvido na tramitação dos empréstimos foi depois traba-

lhar para o fornecedor dos equipamentos que se supunha serem 

comprados com o valor das dívidas, numa acção plena de um insa-

nável conflito de interesses.

Estes são os factores que informam a atitude do nosso governo. 

Mas é uma estratégia de alívio de curto prazo. A longo prazo, o país 

continuará numa longa travessia do deserto. Sem acordo com os 

credores não há acordo com o FMI e, nessas circunstâncias, o país 

não tem idoneidade para ser tratado com credibilidade no resto do 

mundo. A credibilidade não é apenas uma questão de honra; tem 

implicações na capacidade do país de aceder os mercados interna-

cionais de capitais, com consequências económicas desastrosas. 

A dificuldade que o país enfrenta em lidar com os credores re-

sulta da sua incapacidade de confrontar o assunto com a devida 

frontalidade. O problema fundamental aqui não é que ao contrair 

os empréstimos, o governo tenha desrespeitado a constituição e o 

parlamento. Não é também que o dinheiro tenha sido usado para 

reforçar a segurança nacional, como se pretende fazer crer. A ques-

tão é se o dinheiro resultante dos empréstimos foi aplicado para 

fins legítimos e de interesse nacional. Compete ao governo prestar 

os devidos esclarecimentos, não à comunidade internacional como 

muito se tem propalado, mas sim às próprias instituições nacionais 

e ao povo em geral. Para conquistar a compreensão da comunidade 

internacional e desbloquear todo este imbróglio, o governo precisa 

primeiro de contar com a confiança e o apoio dos seus próprios 

cidadãos, o que implica ter de parar com estas manobras de arras-

tamento. 

O chocolate e a 
amêndoa podre
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Cartoon

Nagonha é uma pequena aldeia 

rural de apenas 1 329 habitan-

tes, situada no distrito costeiro 

de Angoche, cerca de 180 qui-

lómetros a leste da cidade de Nampula, 

no norte de Moçambique. 

Embora exista já há cerca de quatro 

décadas, Nagonha está desprovida de 

serviços públicos essenciais. Não há 

escola, posto de saúde, electricidade, 

água corrente ou saneamento. A prin-

cipal fonte dos habitantes da aldeia é 

a pesca.

A chegada da empresa multinacional 

de exploração mineira chinesa, Haiyu 

Mozambique Mining Co. Lda, à mi-

núscula aldeia em 2011, gerou um 

entusiasmo considerável entre a popu-

lação local. A presença da empresa, à 

qual tinha sido concedido um contrato 

para a exploração de minerais valio-

sos na área local e circundante, trouxe 

consigo a promessa de emprego e de 

desenvolvimento para a comunidade.

A euforia prevalecente na altura pode 

ser resumido nas palavras  de uma resi-

dente local, Fátima: “Estávamos espe-

rançados em que eles fizessem coisas 

boas para ajudar a comunidade.” 

Mal sabiam que a chegada da Haiyu 

iria assinalar o início de um capítulo 

infeliz nas suas vidas.

Na manhã de 7 de Fevereiro de 2015, 

os residentes de Nagonha acordaram 

com uma inundação súbita a irromper 

pela sua aldeia. Quarenta e oito casas 

foram imediatamente arrastadas para o 

mar, pois a água da inundação dividiu 

em duas a duna sobre a qual a aldeia 

se situava, escavando um novo canal 

que atravessou o meio da aldeia até ao 

Oceano Índico.

As inundações deixaram cerca de 290 

pessoas desalojadas e mais de 173 ca-

sas ficaram parcialmente destruídas. 

Residentes locais que tinham vivido na 

área durante mais de 70 anos contaram 

à Amnistia Internacional que não ha-

via registo da ocorrência de tais inun-

Na mira do lucro: empresa chinesa não pode tratar 
residentes de aldeia moçambicana como não-entidades

dações em Nagonha antes da chegada 

da Haiyu.

As pessoas de Nagonha não tiveram 

tempo para se prepararem para esta 

catástrofe, porque nada as podia ter 

preparado para ela.

Uma investigação da Amnistia Inter-

nacional mostra que existem fortes 

indícios de que as actividades mineiras 

da Haiyu contribuíram significativa-

mente para as inundações de 2015. 

A comparação de imagens de satélite 

da área, obtidas entre Dezembro de 

2010 e Outubro de 2014, mostra uma 

acumulação de depósitos de areia rela-

cionados com a exploração mineira em 

volta da aldeia e uma alteração gradual 

no fluxo natural da água. Em Outubro 

de 2014, aproximadamente 280 000 

metros quadrados de zonas húmidas a 

norte de Nagonha estavam cobertos de 

areia e um canal vital que ligava várias 

lagoas próximas ao mar tinha ficado 

completamente bloqueado.

Conjuntamente, estas alterações am-

bientais deixaram Nagonha e os seus 

residentes em risco muito agravado de 

inundações.

Esta análise corresponde aos testemu-

nhos recolhidos junto dos residentes 

locais e reflecte também as opiniões de 

peritos ambientais independentes.

No cerne de toda esta situação está o 

incumprimento da legislação moçam-

bicana pela Haiyu e as falhas da em-

presa ao não realizar uma avaliação de 

impacto ambiental adequada e ao não 

consultar a comunidade antes de esta-

belecer as suas operações.

Funcionários da empresa recusaram-se 

a assumir qualquer responsabilidade 

pela destruição ambiental e das ha-

bitações, atribuindo antes a culpa das 

inundações a “actos da natureza”. Não 

conseguiram também apresentar res-

postas satisfatórias sobre o que sabiam 

ou deveriam ter sabido ou sobre o que 

fizeram ou deveriam ter feito antes de 

estabelecer as suas actividades.

Dado que as operações mineiras se si-

tuavam numa área de zonas húmidas 

complexa, habitada por uma comu-

nidade local cujo tecido económico, 

social e cultural está totalmente inter-

ligado com o ecossistema local, estas 

falhas são francamente chocantes.

Explicando o impacto devastador que 

as operações mineiras tinham tido na 

sua vida, um pescador local queixou-

-se: “Costumávamos apanhar peixe 

suficiente para nos proporcionar um 

meio de subsistência. Mas as nossas 

vidas estão a piorar, porque estas má-

quinas afectam o mar e fazem o pei-

xe desaparecer. Por favor ajudem-nos. 

Não lhes podem permitir deixar-nos 

nestas condições.”

Volvidos mais de três anos sobre a 

catástrofe, as famílias afectadas ainda 

não conseguiram uma resolução para o 

problema das suas perdas. 

Este é um caso clássico que ilustra 

as dificuldades que as comunidades 

pobres enfrentam quando as grandes 

empresas fazem tábua rasa aos seus 

direitos. Por seu lado, as autoridades 

moçambicanas estão longe de serem 

isentas de culpa, pois não asseguraram 

o cumprimento da legislação nacional 

pela Haiyu, nem ofereceram quaisquer 

vias de reparação aos residentes.

Está bem na hora de resolver esta 

situação. A Amnistia Internacional 

apela para a realização de uma inves-

tigação eficaz e imediata aos atropelos 

da legislação nacional pela Haiyu, que 

levaram a esta violação de direitos. E, 

para os residentes de Nagonha virem a 

obter justiça, deve ser-lhes oferecido o 

acesso a recursos eficazes. 

Há muito em jogo aqui. As empresas 

multinacionais não podem ser autori-

zadas a tratar com tamanho desprezo 

as comunidades de onde obtêm os seus 

lucros.

* Director Regional para a África Aus-
tral, Amnistia Internacional

Por Deprose Muchena* 
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No início deste mês, o 

parlamento sul-africano 

votou a favor de uma 

moção para alterar a 

Constituição e permitir a ex-

propriação de terras privadas, 

em grande parte, nas mãos de 

brancos sul-africanos, sem com-

pensação. Há uma suposição ge-

ral de que o Economic Freedom 
Fights (EFF) está a falar de fa-

zendas privadas de propriedade 

branca, mas nem o ANC nem 

o EFF se pronunciaram para es-

clarecer exactamente que terras 

seriam expropriadas. Os debates 

sobre a reforma agrária na África 

do Sul são mais antigos do que a 

sua democracia. As soluções para 

uma reforma agrária orientada 

para o mercado que se tentou 

aplicar desde o fim do apartheid 

falharam. O mecanismo do “wi-
lling buyer-willing seller — ven-
dedor disposto, comprador disposto” 

falhou, como tinha ocorrido no 

Zimbábue. Mais de duas décadas 

após a democratização, a minoria 

branca ainda controla a maioria 

das terras produtivas do país.

A opção de expropriar sem com-

pensação foi sempre considerada 

na África do Sul, embora com 

pouca ressonância. Os debates 

políticos e públicos sobre esta 

medida “radical”, no entanto, 

ganharam impulso há relativa-

mente pouco tempo. Os seus no-

vos proponentes — o Economic 
Freedom Fighters (Combaten-

tes da Liberdade Económica), 

bem como algumas forças da 

“esquerda”, como o movimento 

Land First Black First (BLF) e 

algumas ONG que trabalham 

em questões agrárias (que nunca 

ninguém os levou a sério, até — 

aparentemente — há muito pou-

co tempo) têm vindo a defender 

que a compra de terras “rouba-

das” de proprietários brancos 

era injusta, e uma transformação 

económica radical era urgente na 

África do Sul.

A verdade é que “os sul-africanos 

brancos possuem mais de setenta 

e dois por cento (72%) do total 

de trinta e sete milhões de hec-

tares de fazendas e explorações 

agrícolas nas mãos de proprie-

tários particulares”, de acordo 

com o Land Audit. De acordo 

com a organização AIDC, “mes-

mo os 13% de terra para negros 

africanos nalguns territórios são 

efectivamente detidos pelo es-

tado em “confiança” [no caso de 

Ingonyama, em KwaZulu Natal] 

e controlado por reis e chefes 

pagos pelo Estado”. As pessoas 

brancas também controlam ou-

tros sectores económicos fulcrais 

do país. Para dar um exemplo, 

apenas três por cento da Bolsa 

de Valores de Joanesburgo repre-

sentam propriedades de negros, e 

os principais bancos são domina-

dos por brancos. É isto que gera 

desigualdade nesta questão, se 

considerarmos a raça como um 

elemento distributivo.

A impopularidade do polémi-

co ex-presidente Jacob Zuma 

impeliu-o a considerar a expro-

priação das terras sem compen-

sação, quando a sua vida política 

já era incerta no início de 2017 

— muitos chamaram essa pro-

posta de oportunismo político 

— mas, provavelmente, já seria 

demasiado tarde. O seu sucessor, 

Cyril Ramaphosa, voltou a men-

cionar o problema no seu discur-

so sobre o Estado da Nação, mas 

foi o EFF que liderou a moção 

aprovada no parlamento por 

uma esmagadora maioria de 241 

votos (contra 83). Julius Malema, 

o comandante-chefe do EFF, e 

o seu partido foram rotulados 

como ditadores e oportunistas 

políticos por promoverem essa 

agenda, mas em que medida é 

realista a expropriação sem com-

pensação na actual conjuntura da 

África do Sul?

Algumas formações, como o 

Inyanda National Land Move-
ment, já expressaram apoio à 

expropriação de terra  sem com-

pensação. De acordo com o 

Inyanda, “esta é uma decisão há 

muito atrasada”, mas também se 

levantam algumas vozes cépticas, 

até entre os sul-africanos desfa-

vorecidos, que colocam colocan-

do questões, como “de que terras 

falam os defensores da expro-

priação, a quem as darão e para 

o quê”.

Desde 2009 que visito regular-

mente áreas rurais da África do 

Sul, para pesquisa e intercâmbio. 

Fui ao Cabo Oriental, ao Cabo 

Ocidental, a KwaZulu Natal, 

a Limpopo e a Mpumalan-

ga. Interagi com trabalhadores 

agrícolas, fazendeiros, peque-

nos agricultores, camponeses 

sem-terra, comunidades urba-

nas pobres e alguns farmeiros 

comerciais (brancos) e, verdade 

seja dita, constatei que não é 

fácil convencer um farmeiro co-

mercial branco a falar contigo. 

Quando a moção da expropria-

ção foi aprovada, eu estava a fa-

zer pesquisas de campo na Costa 

Oeste, na província do Ociden-

tal, para a minha tese de douto-

ramento.

Evidências revelam que a África 

do Sul rural já é “um barril de 

pólvora”. Trabalhadores agrícolas 

explorados e pessoas sem-terra 

têm “fome”, irritados e dispostos 

a tomar as terras. As condições 

para um “Zimbabwe-style” da 

reforma agrária foram criadas. 

Se alterada, a Constituição só 

legalizaria o que, na minha opi-

nião, acabaria por acontecer mais 

cedo ou mais tarde. De facto, 

têm ocorrido regularmente ocu-

pações de terras e levantamentos 

rurais, embora em pequena es-

cala, por todo o país, com mais 

incidência em áreas rurais, mas 

também em ambientes urbanos, 

para habitação, criação de gado e 

prática da agricultura. As terras 

ocupadas não são apenas as fa-

zendas dos brancos: incluem-se 

terras municipais e os “commona-
ges”. Essas ocupações são, na sua 

maioria, reprimidas, e as pessoas 

despejadas, apesar de algumas 

resistirem e se assentarem. Os 

Media da corrente dominante e 

os académicos, pouca relevância 

têm dado a esta questão, mas as 

lutas rurais pela terra e a digni-

dade crescem cada vez mais em 

toda a África do Sul.

Os protestos rurais na África 

do Sul são, no entanto, comple-

xos. As questões agrárias e de 

terra são ainda mais complexas. 

O pressuposto de que “todos os 

negros querem terra (para agri-

cultura)” e “todos os brancos são 

proprietários — ou estão a be-

neficiar de — de terras” é muito 

simplista e destaca a “raça”, mais 

do que a “classe”, nesta comple-

xidade. A questão da estrutura 

agrária e dos conflitos rurais 

não surge unicamente entre far-

meiros brancos (comerciais) e 

“camponeses” negros (sem ter-

ra) ou trabalhadores agrícolas, 

mas também entre os próprios 

agricultores comerciais, os pró-

prios povos indígenas negros, os 

seus chefes tradicionais, e entre 

todos eles e o Estado (municí-

pios e governo central). Reduzir 

a terra e os conflitos agrários a 

uma mera questão de brancos 

(colonialistas e colonizadores) 

contra negros (sem terras) é uma 

abordagem enganosa. A gestão e 

distribuição de terras consuetu-

dinárias é tão controversa quanto 

a das terras agrícolas privadas. 

Os municípios governados pelo 

ANC são tão problemáticos na 

forma como lidam com a refor-

ma agrária, como os governados 

pelo Democratic Alliance e outras 

formações políticas da oposição.

Entrevistei diferentes pessoas 

no Cabo Ocidental, após a vota-

ção parlamentar sobre a emenda 

constitucional. Não existe uma 

voz homogénea sobre como as 

pessoas vêem esta questão entre 

os sem-terra (negros) e a elite 

(branca) com terras. Ouvi pro-

dutores de pequena escala dizer 

que, se não for bem encaminha-

do, o processo da expropriação 

“seria problemático”. Alguns far-

meiros brancos riram-se de mim, 

quando perguntei sobre expro-

priação de terras, — pois pare-

ce que eles nem sequer estão a 

levar isto a sério —, assim como 

os farmeiros comerciais, que me 

disseram coisas como, “deixe-os 

tentar vir expropriar a minha 

terra. Vou abrir fogo para matar”. 

Mas também ouvi outros negros 

e brancos a opinar que a redistri-

buição da terra é a medida ne-

cessária para resolver injustiças e 

desigualdades históricas.

Um debate nacional sobre a terra 

— mas também sobre a questão 

agrária no seu todo — na África 

do Sul é claramente necessária e 

urgente para uma democratiza-

ção do campo (e da cidade). Tem 

de incorporar tantas vozes e opi-

niões quanto possível e construir 

um programa popular de refor-

ma agrária nacional que vá além 

de uma simples substituição de 

agricultores comerciais e capita-

listas brancos e proprietários de 

terras por uma elite negra. Por 

outro lado, deve resolver discre-

pâncias raciais. Uma resolução 

da questão da terra deve, no en-

tanto, ir ao encontro das neces-

sidades daqueles que trabalham 

e vivem da terra. Isso significa a 

destruição de todas as relações 

tribais e feudais existentes nas 

áreas rurais e a nacionalização 

da terra. Uma nova divisão da 

terra e a sua gestão devem ser 

realizadas por comités democra-

ticamente eleitos e responsáveis 

perante as pessoas.

___________

* Jornalista e activista social 
moçambicano. Doutorando 

no Centro de Estudos Sociais 
da Universidade de Coimbra. 

A sua pesquisa centra-se em 
questões agrárias, movimentos 

agrários e alternativas populares 
em Moçambique, na África do Sul 

e no Zimbábue.

** Agradeço a Michelle MV 
Hapetian pelos comentários e 

revisão do texto.

Os negros pobres estão prontos para uma verdadeira 

Boaventura Monjane*

“Não há apenas um 

racismo, mas racis-

mos: há tantos racis-

mos quanto grupos 

que têm necessidade de 

justificar a forma como 

vivem, o que constitui a 

função invariante dos ra-

cismos.” (Pierre Bourdieu, 

1983)

Eis uma definição muito 

genérica e curta de racis-

mo: crença na superiorida-

de social, por via biológica 

ou de outro tipo,  de um 

grupo  sobre outro ou ou-

tros. 

A sua base é a disputa de 

recursos de vida e poder. A 

sua prática assenta em três 

movimentos: o passivo, o 

médio e o activo. 

Racismo passivo é aquele 

que se exerce mediante a 

construção social negativa 

de outrem; o médio é aque-

le que se exerce mediante a 

segregação e a privação de 

recursos de poder de ou-

trem; finalmente, o racis-

mo activo é aquele que se 

exerce mediante actos lesi-

vos da integridade física de 

outrem, como agressão e/

ou assassinato.

Racismos



OPINIÃO20 Savana 30-03-2018

SACO AZUL   Por Luís Guevane

A 
ideia de um polvo gigante a 

fervilhar de intolerância dian-

te de suas presas por estas não 

prestarem a devida vénia à sua 

grandeza transporta uma imagem de 

insegurança. Uma espécie de “opres-

são” calculista, em que o tentâculo sim-

plesmente espera pela ordem para ma-

terializar a intolerância cuja base é a 

mesquice, aliás, os mesquinhismos da 

crença da intocabilidade. Mas, por que 

razão esse mesmo polvo deixou que a 

sua intolerância o agigantasse? Sim-

ples: porque não deu o devido valor ao 

alcance da expressão “o poder corrom-

pe”. Quando isso começa a acontecer o 

polvo perde o seu lugar na cadeia ali-

mentar, deixa de tolerar a visível erosão 

do seu poder causado pelo tempo. 

Desse modo, o polvo gigante agride 

sem contemplações exibindo a sua pe-

quenez argumentativa. Confunde as 

O Polvo 
suas fontes de poder instrumentalizando 

os seus próprios tentáculos na defesa de 

um conceito de respeito, disciplina e senti-

do de oportunidade que não coincide com 

o das presas. É difícil o polvo perceber que 

vive fora de sua época, que foi ultrapassa-

do pela razão do tempo, da civilização e da 

racionalidade dos oprimidos por si produ-

zidos. Estes ultrapassaram-no há muito, 

devido ao mau uso do poder de coerção. 

Para fazer funcionar o seu sistema o polvo 

compensa as suas gritantes falhas, denun-

ciadas pelos seus oprimidos, com uma lin-

guagem que desincentiva a crítica aberta. 

Oferece aos seus oprimidos um pacote de 

sevícias. Decide sobre a vida e a morte de 

suas presas, sobre o que podem reivindicar, 

sobre quando marchar, enfim, sobre o jogo 

que lhe escapa enquanto árbito e jogador 

do mesmo. 

A hegemonia da palavra prevalecerá so-

bre o argumento da força da brutalidade 

produzida pela falta de argumentos es-

grimidos em Sociedade. O polvo quando 

lança o seu jacto negro confunde as pre-

sas. Quando não as confunde é porque 

está numa fuga desesperada. Na primeira 

situação procura governar e exercer o po-

der, medindo ele próprio o seu sucesso. Na 

segunda, está desgovernada; governa-se 

pelo desespero e exerce, na mesma direc-

ção, um poder que não tem ou, se o tiver, 

mantém-no corrompido. Derruba tudo o 

que encontra. A violência ajuda-o a ter 

alguma esperança outorgada pelo volume 

que acredita deter. Os seus súbditos, nesse 

momento, fingem ser arrebanhados e por 

si conduzidos. Mas todos sabem que tudo 

não passa de um bónus de tempo e que 

tarde ou cedo cederá à “roda dentada da 

história”. 

Sempre que o polvo mata ou violen-

ta as suas presas afasta-se cada vez mais 

da arte de governar que diz perseguir. É 

uma tendência. Quando se aperce-

be que essa “arte” se distanciou por 

sua culpa, então, reage colocando o 

foco na intolerância e na violência. 

O resultado é um afastamento ainda 

maior dessa “arte”. E o ciclo vicioso 

só se reforça. Instalado o caos, todos 

ignoram a sua existência. O polvo não 

se assume culpado, sacode as pulgas 

para as ruas de baixo e violenta quem 

reclama possuí-las. Mas a máscara 

caíu, faz tempo. O maior inimigo do 

polvo vive ao seu lado e partilha o seu 

dia-a-dia corroendo eficazmente a 

consistência de um poder que, por si 

só, dificilmente se locomove. Do pol-

vo não se espera um “harakiri”. Este 

jamais alterará os seus métodos uma 

vez (que foram) concebidos pela Na-

tureza. Cabe às presas a decisão sobre 

a sua própria liberdade.

Penso com o vagar do caracol e 

não imagino a vida como um 

combate de sombras, maniqueís-

ta, entre eu e os meus inimigos.

Só quem não é assertivo é que vai en-

chendo os seus pneus com inimigos in-

visíveis, ou talvez eu tenha uma noção 

superlativa sobre o estatuto de inimigo 

que me leve a julgar ser muito difícil 

atingir a qualidade requerida à categoria 

de inimigo.

Na Grécia antiga, Filémon ambicionava 

a morte para assim ter ocasião de ir ver 

Eurípedes no Inferno. Isto é um inimi-

go!

Quantos “inimigos” meus desejariam a 

própria morte para terem o gozo de me 

visitarem no Inferno? Gentinha que não 

me grama, não passa disso. Bem hajam! 

Os arqui-inimigos contam-se pelos de-

dos de um casco.

Quando cheguei a Maputo, foi difícil as-

similar que toda a gente tinha “cadastro” 

e que havia que ser hábil para não ferir 

as susceptibilidades de uns e de outros, 

dado que qualquer novo contacto pode-

ria levar-me a ser ostracizado, por sus-

peita de me enfiado noutra ala do cár-

cere comum.

Como se fosse impossível viver-se sem 

ter um inimigo declarado.

E cometi as ingenuidades de quem não 

cresceu em contextos político-militares, 

onde se toma a clivagem por natural. 

Sentindo que à minha volta havia um 

fosso de não-ditos, que a reconciliação 

era difícil, mesmo em círculos familiares.

Entretanto, li esta semana: «Un aficiona-
do del Barça despierta del coma... ¡tras es-
cuchar el himno del Sevilla!»: é assim que 

vejo a coisa, amigos! 

E não só é possível como tudo progri-

de a outra velocidade se deixamos de 

considerar as nossas próprias sombras 

como inimigas e se, pelo contrário, um 

“espírito de aliança” traduz um estado de 

entusiasmo arredio a fórmulas prévias 

e que gera resultados que não estavam 

previstos à partida.

Nenhuma sociedade é saudável quando 

não autoriza que nela o imprevisto possa 

ter lugar. 

O mesmo acontece nos lares. Fomos 

educados na crença de que uma casa tem 

de ter um líder, um chefe. Dois terços 

dos casamentos esbarram numa guerra 

civil não-declarada que se reduz à defi-

nição de “quem manda em casa”. Uma 

pura perda de energia, querer repetir o 

erro dos nossos antepassados.

Obediente a esse modelo de perpetuar 

os costumes entreguei-me à guerra em 

vários relacionamentos. Afinal só estabi-

lizei quando mandei às favas o que me 

haviam ensinado e enveredei por outro 

modelo: ninguém manda em casa, as 

coisas discutem-se passo a passo e o que 

é importante nas soluções é a sua eficácia 

e não quem teve a última palavra. Era 

tão simples, só que nunca experimentara 

pensar pela minha própria cabeça. 

Agora, como já não tenho questiúncu-

las supérfluas fica-me mais tempo para 

transmitir aos filhos os valores e educá-

-los naquilo que importa: Mozart, por 

que é que ouvir uma orquestra de tim-

bilas é mais rico do que cantarolar o úl-

timo êxito de John Legend; o que sig-

nifica idiossincrasia; o que são números 
primos e porque não dormem uns com 

os outros, etc., etc. 

Na história das sociedades é o mesmo, só 

em caso de doença - por falta de projecto 

ou visão, falência de valores, ou quando 

a mentira desalojou a decência – apare-

cem os fantasmas que aqui e ali adubam 

inimigos. Fantasmas tão inconsistentes 

como a ideia de que seja a corda quem 

sonha com enforcados - os stranges fruits 
da Billie Holiday.

Há uns anos estive em Inhamsuje, a 

península do outro lado de Quelima-

ne. Um lugar paradisíaco convertido 

ao inferno, porque lá as pessoas, com o 

isolamento, desataram a inventar ini-

migos e catanam-se. Qualquer sombra 

à noite lhes parecia enguiço, rasto de 

feitiço, prova de presença do inimigo, e 

catanavam-se. A pobreza + a superstição 

+ o maniqueísmo deu o maior índice de 

catanadas por centímetro quadrado em 

Moçambique.

Quem respira e transpira inimigos só 

produz a irrealidade. 

As tais “cabalas” que evocam agora os 

políticos que, num curioso ímpeto de 

imparcialidade democrática, neste mo-

mento estão a braços com a justiça dos 

seus países: Sócrates, Zuma, Sarkozy, 

Lula, Puidgemont… (Anima que as de-

mocracias consigam ainda tricotar belas 

almofadas onde se mostra que o tempo 

para dormir impunemente e acima da lei 

tem uma duração, não é perpétuo). 

Uma vez escrevi, num poema 

sarcástico:“O que é o cujo povo? A abun-
dância/ dos seios e a amplidão das fezes.” 
E nenhum povo se ergue acima disso 

quando se massifica o sentido da gula e 

o espírito predatório ou quando as elites 

não saem do paradigma que os intimi-

da a exibir um novo ferrari ou um novo 

fô by fô, em contraste com as prateleiras 

vazias das bibliotecas das escolas.

A obsessão de querer encontrar um ini-

migo como alibi para não analisarmos a 

nossa conduta no processo lembra-me 

um poema do mexicano José Emílio Pa-

checo: 

«Às térmitas, diz o seu Senhor: Derrubai 
essa casa! // E esfalfam-se não sei quantas 
gerações/ a perfurar, a verrumar sem sosse-
go.// Formigas brancas como o Mal inocen-
te,/ escravas cegas e de sombra incógnita,/ 
dá-lhe que dá-lhe em nome do dever,/ muito 
por baixo da alfombra, sem exigir aplauso/ 
nem recompensa e cada qual conforme/ o seu 
minúsculo troço. Milhões de térmites// que 
se afanarão até ao dia em que/ de repente 
caia o edifício, feito pó.// Então as térmitas 
perecerão,/ sepultadas na obra de sua vida.»
Hoje tive um pesadelo: sonhei com um 

país onde as pessoas competiam entre si 

para aumentar o seu estado de servidão.

Esquecer o inimigo
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Arranca, no próximo dia 22 
Abril, a Divisão de Hon-
ra, uma competição que 
ao longo dos anos tem 

virado “bomba-relógio”, prestes a 

explodir.

Com efeito, não tem sido fácil rea-

lizar a Divisão de Honra nos mol-

des actuais devido aos constrangi-

mentos de vária ordem, como as 

frequentes faltas de comparência, 

que em muitos casos acabam des-

virtuando a verdade desportiva, 

esta que é, aliás, a palavra de or-

dem de Alberto Simango Júnior e 

seu elenco.

Compulsando os factos, pode se 

aferir que esta situação contribuiu 

para que alguns campeões fossem 

encontrados na secretaria, a exem-

plo dos vencedores da zona norte, 

em 2015 e 2016, os quais foram 

decididos em deliberações do 

Conselho de Disciplina do orga-

nismo máximo que superintende o 

nosso futebol. 

Abertura em apoteose
No ano passado, a despeito da bri-

lhante abertura do certame, na vila 

de Mueda, um local que guarda a 

história colectiva do país, mais si-

tuações imprevistas aconteceram.

Para não variar, a Associação Des-

portiva de Chókwè, pela zona sul, 

estragou a competição, por ter 

averbado a terceira falta de compa-

rência, o que à luz do regulamento 

da FMF valeria a desqualificação.

Porém, de permeio se descobriu 

que havia muitos interesses em 

jogo, porque caso se consumas-

se a desqualificação, o Incomati, 

que somava 48 pontos, perderia 

seis, em função das duas vitórias 

que somou diante da equipa do 

Chókwè, enquanto o Matchedje, 

que ocupava a segunda posição, 

com 45 pontos, perderia quatro, 

situação que relançaria a esperan-

ça dos militares de conquistarem o 

título.

Mas, analisados os factos, que di-

taram a não deslocação da equipa 

a Vilankulo, onde iria defrontar o 

SHM, a federação encontrou mo-

tivos mais que suficientes para re-

marcar a partida.

E foi aí que o Matchedje começou 

a protagonizar uma série de des-

mandos, como o impedir que o 

seu campo fosse usado, para mais 

tarde, numa atitude tida como 

precipitada, declinar participar na 

última partida da prova, sendo que 

se deveria deslocar à Moamba para 

defrontar o Ntumbuluko. Essa ati-

tude foi prontamente condenada 

pela FMF que , como que a cortar 

o mal pela raiz, decidiu despromo-

ver a turma militar para o campeo-

nato da cidade.

O que se seguiu foi uma verda-

deira batalha campal, com os mi-

litares a esgrimirem todos os seus 

30 equipas tomam parte da Divisão de Honra assinando um “pacto de não desistência”

Será o fim dos desentendimentos?
Por Paulo Mubalo

argumentos na vã tentativa de 

chamarem para si a razão, mas a 

federação nunca mais aceitou fazer 

um volte face.

Na zona norte, por dificuldades fi-

nanceiras, o Desportivo de Mueda 

chegou a protagonizar três faltas 

de comparência, mas felizmente 

o vencedor da zona norte, no caso 

vertente o Sporting de Nampula, 

levava uma confortável vantagem 

em relação aos seus perseguidores 

directos.

Mas também não faltaram casos 

de corrupção,  envolvendo o de-

legado do Desportivo de Monapo 

e a equipa de arbitragem, o que 

fez com que o elenco de Alberto 

Simango Júnior tomasse medidas 

administrativas e encaminhasse o 

caso às autoridades policiais.

Nova era?
O Campeonato Nacional da Di-

visão de Honra foi reintroduzido, 

no ano passado, pela direcção de 

Alberto Simango Júnior em cum-

primento da promessa eleitoral.

Segundo o presidente da FMF, a 

prova tem o objectivo de aumen-

tar a competitividade nas equipas 

candidatas ao Moçambola.  

Na altura da sua reintrodução, para 

não variar, a Associação de Futebol 

da Cidade de Maputo contestou-

-a, alegando que a mesma era in-

sustentável. E não tardou para que, 

devido a esta conjectura (financei-

ra) a Académica de Maputo e o 

Benfica de Nampula tivessem de 

se retirar.

Mas, atenta a estas situações, a 

FMF obrigou os clubes que que-

rem participar no evento este ano 

a assinarem um compromisso de 

honra, como que a confirmarem 

que estão preparados financeira-

mente para aguentar com a prova. 

O que deve ser entendido como 

uma verdadeira viragem. 

Trinta equipas em 
competição
Não restam dúvidas que muitas 

partidas da Divisão de Honra  

chegam a ultrapassar, pela qualida-

de do espectáculo e assistência do 

público, algumas do Moçambola. 

Na Divisão de Honra militam 

muitos jogadores promissores,  

que bem talhados podem, num 

curto espaço de tempo, vir a ser 

referência. Aliás, como prova desta 

competitividade e quiçá qualidade, 

o seleccionador nacional, Abel Xa-

vier, já chamou alguns jogadores 

desta Liga para a selecção princi-

pal.

Em termos de equipas que vão 

militar em representação das três 

regiões, temos as seguintes:

Zona Sul
Maputo-cidade: Desportivo, Es-

trela Vermelha, Águias Especiais 

e Académica; Maputo-província: 

Ntumbuluko FC, Clude de Ma-

nhiça e ESFA FC; Gaza: ADM, 

Clube de Gaza e Ferroviário; 

Inhambane: Ferroviário e UP da 

Maxixe.

Zona  Centro
Tete: Chingale; Zambézia: Ferro-

viário de Quelimane e Matchedje 

de Mocuba; Sofala: Têxtil do Pún-

guè, Sporting, Estrela Vermelha e 

Benfica do Dondo; Manica: Des-

portivo e Papeline.

Zona Norte
Cabo Delgado: Ferroviário, Baía 

de Pemba e Desportivo; Nampu-

la: Angoche Clube de Desportos, 

e Benfica de Monapo; Niassa: UP, 

Ferroviário e Liga Desportiva.

De realçar que a FMF realizou, 

esta quarta-feira, o sorteio da pro-

va.

Enchentes como esta caracterizam a Divisão de Honra

Depois de uma interrup-
ção, semana finda, o 
campeonato  nacional 
de futebol, Moçam-

bola, regressa neste fim-de-se-
mana, com a disputa da quarta 
jornada. Trata-se de uma ron-
da aparentemente calma, uma 
vez que não coloca frente-a-
-frente nenhuma das mais co-
tadas equipas do nosso pano-
rama futebolístico, tais como 
Ferroviário, Liga, Maxaquene, 
Costa do Sol, todos de Mapu-
to, UD Songo e Ferroviário da 
Beira. A seguir um breve olhar 
à  jornada.

Ferroviário da 
Beira-Chibuto
Perspectiva-se uma partida re-

nhida, até porque os dois con-

juntos têm argumentos para 

somar os três pontos, contudo, 

os donos de casa levam uma 

relativa vantagem tendo em 

conta não apenas o quinhão de 

jogadores que possuem, mas 

os objectivos que perseguem, 

que passam pela conquista do 

título.
ENH-Textáfrica 
Será um jogo a ser protagoni-

zado por duas equipas que se 

equivalem e que têm, igual-

mente, os mesmos objectivos: 

O regresso do futebol de adultos!
a manutenção tranquila. Na ronda 

anterior, os dois conjuntos obtive-

ram idêntico resultado: empate a 

um golo. Mas jogando em casa, o 

representante da chamada terra de 

boa gente tem toda a obrigação de 

ganhar. Em perspectiva um jogo 

aliciante.
1º de Maio-Ferroviário de 
Nacala 
Os “trabalhadores” querem amea-

lhar pontos para alcançar a tão 

almejada manutenção o mais ra-

pidamente possível, enquanto os 

locomotivas, mau grado o início 

titubeante, colocam a fasquia mais 

acima, galvanizados, seguramente, 

pela boa prestação que tiveram o 

ano passado. Mas também o 1º de 

Maio é um osso duro de roer par-

ticularmente quando joga em casa. 

Claramente um jogo em que o em-

pate se nos afigura o resultado mais 

provável.  
Maxaquene-Ferroviário de 
Nampula
Perspectiva-se um grande jogo 

com desfecho, à priori imprevisível. 

Com efeito, tanto os locomotivas 

como os tricolores são verdadeiros 

colossos do nosso futebol, ainda 

que nas últimas épocas tenham tido 

exibições menos conseguidas. 

Aliás, a situação financeira do Ma-

xaquene em parte contribuiu para 

esta situação, enquanto que em re-

lação à turma da chamada capital 

do Norte, esta tem sido vezeira e 

useira em revezar o bom e o mau. 

Mas o factor casa pode ser decisivo.
Sporting- Liga Desportiva
Os leões continuam adormecidos, 

razão pela qual somaram duas der-

rotas nas duas primeiras jornadas. 

Já quanto à Liga, mesmo sem ter 

ainda ligado o turbo é claramente 

uma equipa muito superior em re-

lação ao adversário, convenhamos, 

em todos os capítulos. 

Mas como o futebol está repleto 

de surpresas, os pupilos de Akil 

Marcelino precisarão de se aplicar 

a fundo para não se deixarem sur-

preender. O que poderá acontecer.
Incomati-Ferroviário de 
Maputo 
Os açucareiros protagonizaram  

uma das maiores surpresas da com-

petição neste ano quando, de forma 

merecida, venceram o Costa do Sol, 

um dos mais cotados clubes do país 

e forte candidato à conquista do 

título, por uma bola sem resposta. 

Certamente que a jogar em casa,   

ainda por cima, supermotivado, o 

Incomati vai querer repetir a dose, 

mas atenção que o Ferroviário vai 

ao jogo já prevenido e tudo fará 

para arrancar uma vitória, nem que 

seja a escopro e martelo.
Desportivo de Nacala-
Costa do Sol. 

Não obstante o facto de os 
canarinhos estarem mais ro-
dados e com um quinhão de 
jogadores inegavelmente su-
perior (não é por mero acaso 
que estão a representar con-
dignamente o país nas afro-
taças), dizíamos, os anfitriões 
são um osso duro de roer, par-
ticularmente quando jogam 
em casa. E, indubitavelmen-
te, não irão aceitar oferecer o 
ouro ao bandido, para usar-
mos a hermenêutica popular. 
Um empate em perspectiva.
UP de Manica-UD 
Songo  
Mesmo jogando em casa, os 
universitários irão enfrentar 
muitas adversidades na re-
cepção aos actuais campeões 
nacionais. Na verdade, a UDS  
assume total favoritismo, pois 
possui um melhor plantel 
que o do adversário. Aliás, tal 
como o Sporting de Nampula, 
a UP precisa, urgentemente, 
de redefinir novas estratégias 
para sair dos últimos lugares 
em que se encontra.
Mas, em certos casos, não bas-
ta o querer e a ambição, preci-
sa-se ter jogadores à altura das 
exigências de uma prova tão 
competitiva como é o Mo-
çambola. Perspectiva-se uma 
vitória da equipa visitante. 
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A 
KHUZULA realizou a 
cerimónia de lançamen-
to oficial da 8ª Edição do 
Festival AZGO, no dia 

23 de Março, na cidade de Mapu-

to. O acto contou com a presença 

da organização do festival, patro-

cinadores, parceiros, artistas entre 

outros. “A cada evento procura-

mos inovar para que melhore cada 

vez mais e vá de encontro ao que 

o público procura encontrar. Por 

isso, todos os anos procuramos 

inovar o evento para ir de encon-

tro aos critérios do nível interna-

cional”, explica a organização.

A ocasião serviu para a apresenta-

ção do conceito curatorial, progra-

mação parcial e a visão temática da 

presente edição do festival. “Sem-

pre procuramos melhorar o evento 

para atrairmos o público nacional 

e internacional. A cada edição no-

tamos que o evento tem vindo a 

melhorar”, frisa.

Vários músicos e bandas vão se 

apresentar no dia 19 de Maio, no 

Campus Principal da Universi-

dade Eduardo Mondlane, a par-

Lançada 8ª Edição do Festival AZGO

Azgo Art and Design Bazar

tir das 10:00horas, com o festival 

escolar denominado Azgozito, 

totalmente gratuito e, mais tarde, 

com os principais concertos. “São 

quase inexistentes eventos que in-

cluam programação para crianças. 

Por isso criamos desta forma esta 

plataforma para que os petizes te-

nham um espaço como forma de 

incutir neles, desde cedo, o cená-

rio cultural, para que, futuramente, 

tenham referências em todos os 

âmbitos culturais. Para tal, é pre-

ciso criar espaço para as crianças”, 

salienta.

São vários países e uma rica di-

versidade de ritmos conhecidos, 

experimentais e alternativos para 

celebrar num único dia e, em dois 

majestosos palcos, a serem im-

plantados na maior e mais antiga 

instituição de ensino superior em 

Moçambique. “Como sempre, 

procuramos diversificar o leque de 

artistas que participam em cada 

edição do evento, sempre com in-

tuito de atrair mais público”, des-

taca.

O Festival AZGO 2018 vai, como 

tem sido habitual, explorar diver-

sos espaços e perspectivas. Aliás, é 

tónica do evento usar a cultura na 

sua mais vasta acepção, para criar 

uma programação electrizante, 

envolvente e que procura ser im-

pactante para a consolidação da 

indústria criactiva em Mocambi-

que. “Muito se fala da indústria 

criativa. É uma forma de mostrar 

como este conceito pode ser ex-

plorado no nosso país. Para deixar 

de ser uma novidade para os pro-

motores de eventos e para quem 

queira singrar nesta actividade em 

prol do desenvolvimento da cultu-

ra nacional em todos os quadran-

tes”, salienta.

Muito se pode esperar desta 8ª 

edição do AZGO, desde o festival 

escolar AZGOZITO que este ano 

vai repor o concerto Recriançando 

do agrupamento TP50. “Este ano, 

a Zona Artística ganha uma nova 

designação Azgo Art and Design 

Bazar e esperamos que torne o 

nosso festival mais inovador, mais 

atractivo e inspirador para os ex-

positores e consumidores da pro-

dução artística de Maputo”, enal-

tece.

E porque a organização do evento 

está engajada na luta pela afirma-

ção do circuito cultural e turístico 

do nosso país, este ano voltará a 

abrir espaço para profundas re-

flexões com o AZGO Dialogar. 

Através deste programa, preten-

dem ampliar a presença de artistas 

e agentes culturais moçambicanos 

no mercado internacional. “A ideia 

é fazer de Maputo um centro de 

debate de ideias sobre cultura 

como factor de desenvolvimento 

e estimular a intervenção de Mo-

çambique no debate global sobre 

a indústria criativa. Com temas 

virados para a digitalização, finan-

ciamentos e captação de lucros por 

via de direitos conexos, gravações 

e gestão de artistas”, finaliza. A.S

passada

Está patente no Centro Cul-
tural Franco-Moçambica-
no (CCFM) a exposição 
As caras da Francofonia 

da fotógrafa Íria Marina, com 

curadoria de Frédérique Martin 

(França). “Quando Frédérique 

propôs-me fazer um projecto 

para a Semana da Francofonia 

no Centro Cultural Franco-

-Moçambicano, combinando a 

fotografia e um documentário, 

não poderia dizer não, pois o que 

me agrada na fotografia é que ela 

me permite contar histórias. O 

documentário, por seu lado, é um 

género cinematográfico que me 

interessa há muito tempo, pois ele 

permite pôr em movimento essas 

histórias”, explica Íria Marina. 

Para materialização do evento fo-

ram entrevistadas várias pessoas 

com ligações com a francofonia. 

“Uma vez que o tema da Franco-

fonia deste ano é a Oralidade, a 

nossa ideia foi de entrevistar vá-

rios moçambicanos francófonos 

de Maputo e ouvir as suas histó-

rias em língua francesa. Quando 

o CCFM aceitou a nossa pro-

posta, o trabalho começou. E não 

era para menos, pois havia muito 

para fazer. Identificámos os par-

ticipantes, escolhemos os lugares 

de filmagem, entrevistámos, foto-

grafámos e filmámos cada um dos 

participantes e, por fim, finalizá-

mos o projecto a fim de oferecer-

-vos um resultado digno do tema 

proposto. As caras da Francofonia 

As caras da Francofonia

reúne os retratos de 27 moçambi-

canos, de várias idades, origens e 

níveis sociais diferentes, histórias 

incríveis e personalidades cativan-

tes”, aponta.

O romantismo da língua francesa 

foi um dos factores impulsionado-

res para a realização do projecto. 

“O que eu senti foi um grande or-

gulho e vontade de fazer parte da 

comunidade francófona moçam-

bicana. Talvez seja devido ao ro-

mantismo pelo qual a língua fran-

cesa é conhecida, mas o amor pela 

língua francesa estava de facto lá. 

Descubra porquê esses 27 parti-

cipantes estão ligados ao francês, 

as diversas razões que os fazem 

falar a língua francesa. Ouça as 

suas histórias que são todas úni-

cas e fascinantes. O meu trabalho 

é transmitir essas histórias. Espe-

ro tê-lo feito de uma maneira que 

vos deixe orgulhosos e honrados”, 

aguarda.  

Íria Marina é uma fotógrafa nas-
cida em Moçambique e graduada 
em arquitectura. Íria descobriu a 
fotografia como um passatempo 
e, mais tarde, transformou-a em 
carreira. Cresceu entre a África 
do Sul e a Suazilândia, onde de-
senvolveu um interesse pelo com-
portamento humano, a maneira 
como a pessoa se sente, como a 
cultura afecta o comportamento, 
o poder da paisagem e do lugar 
que habitamos sobre os valores e 
as personalidades de cada um de 
nós. O seu foco principal é o do-
cumentário, postais ambientais, 
retratos profissionais e a fotografia 
de arquitectura. O seu mais recen-
te trabalho artístico foi 90s Pro-
ject, uma instalação multimédia 
em colaboração com Frédérique 
Martin.
Frédérique Martin é professora e 
neste momento dedica-se a diver-
sas actividades ligadas à cultura. 
Tem diversos projectos, tais como 
coordenar projectos artísticos, or-
ganizar festivais de cinema, ence-
nar peças de teatro, fazer fotogra-
fia, escrever um blog, para além de 
ser administradora de um grupo 
de Facebook, que informa sobre 
os eventos culturais em Maputo; é 
DJ nos tempos livres e é apaixo-
nada pela arte, a música e a cultura 
em geral. Depois de um encon-
tro apaixonante com Íria Marina, 
Frédérique trabalhou com ela no 
seu primeiro projecto, 90s project, 
e embarcaram juntas para uma 
nova aventura artística com As 
caras da Francofonia. 

A.S

O 
Ministério da Cul-
tura e Turismo de 
Moçambique, em 
parceria com a Lei-

losoc - leiloeira portuguesa 

presente em Moçambique 

desde 2015, e a Layout, 

empresa moçambicana de 

comunicação para a Saúde, 

Educação e Cultura, reali-

zaram no passado dia 8 de 

Março na capital do país, 

o Primeiro Leilão de Arte 

Moçambicana.

O leilão foi realizado no Sa-

lão Nobre do Clube Naval 

de Maputo, onde procede 

uma exposição pública, des-

de 2 de Março. Tanto o lei-

lão como a exposição foram 

abertos, gratuitamente, a to-

dos os interessados.  

O leilão contou com cerca de 

50 obras de artistas moçam-

bicanos consagrados, tais 

como Malangatana, Shikani, 

Naguib, Gonçalo Mabun-

da, Pekiwa, Reinata, entre 

outros. Das obras incluídas, 

existe uma variedade de es-

tilos e técnicas que vão desde 

a pintura, escultura, cerâmica 

e xilogravura, incluindo-se, 

também, algumas serigrafias.

Arte nacional 
em leilão

Ora, apesar dos leilões se-

rem vistos como algo me-

ramente comercial, este, em 

particular, tem a caracterís-

tica de adicionar a compo-

nente social, uma vez que, 

para além de apoiar os pró-

prios artistas na divulgação 

e venda das suas obras, par-

te das receitas arrecadadas 

reverterá a favor de iniciati-

vas culturais do Ministério 

da Cultura e Turismo.

Como forma de dar res-

posta ao desafio de inter-

nacionalização das artes e 

cultura nacionais, um dos 

objectivos do Plano Quin-

quenal do Governo,  im-

porta referir que este leilão 

também foi realizado em 

online, para envolver mais 

participantes no processo.

O Primeiro Leilão de Arte 

Moçambicana antecede o 

lançamento, também em 

Março, do primeiro volume 

de uma colectânea de arte 

nacional, com a denomina-

ção “Estados de Alma das 

Artes em Moçambique”, 

uma iniciativa do Minis-

tério da Cultura e Turismo, 

de natureza educativa. A.S 

Fotógrafa Iria Marina



D
o

b
ra

 p
o

r 
aq

u
i

SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1264  DE MARÇO

QUANDO É QUE O BOÇALISMO DEIXA DE CONFUNDIR 
PONTOS DE VISTA COM PONTOS NA VISTA?OS NOSSOS COMENTADORES...



SUPLEMENTO2 3Savana 30-03-2018Savana 30-03-2018



OPINIÃOSavana 30-03-2018 27

Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Como dizem, a Frelimo está no momento agitado devido ao debate 

da revisão da Constituição da República, a derrota nas eleições 

intercalares de Nampula, as eventuais ameaças da Renamo sobre 

os pacotes de descentralização e desmilitarização e as eleições au-

tárquicas que se avizinham.

O presidente da Frelimo e da República, Filipe Nyusi, aproveitou para 

mandar recados aos de dentro e de fora, na segunda sessão do Comité 

Central (CC), realizado recentemente na Matola.

O recado para os de fora foi para o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. 

Sabemos que estes assuntos de descentralização e desmilitarização vão 

fazer correr muita tinta. 

O que os moçambicanos querem é uma paz efectiva, pois sabemos que o 

custo de vida está cada vez mais alto e não se vislumbram sinais de me-

lhoria.

Aos camaradas, Filipe Nyusi disse para terem coragem para avançar com 

as mudanças. Sabemos que os seres humanos têm muito medo das mu-

danças, é só ver os calafrios que o processo de descentralização está provo-

car no seio dos camaradas.

E para disfarçar os calafrios que este momento está a criar no partido do 

batuque e maçaroca, o líder preferiu mostrar uns passos de dança antes de 

mandar os recados.

Como sabemos, Filipe Nyusi é um exímio dançarino de Mapiko. Nestas 

imagens, como não está abalizado nas danças do sul do país, teve de acom-

panhar a coreografia. Reparem como o líder dos camaradas acompanha a 

coreografia da senhora. É mesmo para dizer que um bom dançarino tem 

capacidade de assimilar qualquer dança. Se fosse assim com a governação 

do país, acreditamos que algumas coisas registariam melhorias.

Mesmo com os ataques que alguns dirigentes têm recebido, estes não 

deixam de aproveitar momentos para sorrir. A ministra da Juventude e 

Desportos, Nyeleti Mondlane, é vista como uma figura estranha, não ins-

pirando confiança para o cargo que assumiu recentemente. Consideram 

as más línguas que não tem demonstrado trabalho eficiente com vista a 

alavancar o desporto nacional. Essas mesmas vozes defendem que a área 

desportiva já teve bons momentos.

Nisso, Noor Momad deve estar a dizer que essas vozes não sabem o que 

estão a dizer. Quem subscreveu o assunto foi o actual ministro dos Negó-

cios Estrangeiros, José Pacheco, que esboça um sorriso para disfarçar o que 

escuta. A carapuça deve ter servido também para ele.

As coisas andam amargas mesmo. O que está a ouvir deve ter um sabor 

amargo. Para amenizar o dissabor do que ouve, Meti Gondola, Secretário 

Geral do braço juvenil do partido dos camaradas (OJM), teve de usar um 

rebuçado infantil. É nisso que dá a dança da agitação no seio dos membros 

do partidão neste momento. A coisa está preta.   

Dança da agitação
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IMAGEM DA SEMANA

À HORA DO FECHO

Diz-se.
.. Diz-se

Poucos dias depois de o 

Secretariado Técnico de 

Administração Eleito-

ral (STAE) ter feito um 

balanço positivo da primeira 

semana do recenseamento elei-

toral rumo às autárquicas de 10 

de Outubro próximo, o maior 

partido da oposição chamou a 

imprensa, esta terça-feira, para 

denunciar o que considera de 

fraude antecipada no processo.

De acordo com a Renamo, ho-

ras após o início do processo, a 

19 de Março corrente, o partido 

constatou, em algumas provín-

cias do país, que em alguns car-

tões de eleitor constava apenas 

a província do eleitor, quando 

devia estar explícito o endere-

ço detalhado, como a cidade ou 

vila, bairro, quarteirão e número 

de casa.

-

sidera como fraude antecipa-

da para favorecer a Frelimo 

avarias constantes dos equipa-

mentos de recenseamento, mau 

Renamo denuncia 
“fraude antecipada”

funcionamento dos painéis so-

lares e falta de combustível para 

geradores, o que leva alguns bri-

gadistas, estamos a citar a Re-

namo, a exigirem dos eleitores 

a compra de combustível para 

o funcionamento dos geradores 

como alegadamente, terá acon-

Falando em conferência de im-

prensa, o mandatário nacional 

informou que há casos de pro-

fessores, enfermeiros e outros 

funcionários do Estado residen-

tes nos distritos, que estão a ser 

coagidos pelo partido no poder 

a irem recensear-se dentro do 

raio autárquico, como forma de 

garantir maior número de votos 

nas próximas eleições munici-

pais.

detectar os casos, a Renamo 

tomou algumas medidas que 

culminaram na neutralização de 

-

pula, que saiam de Montepuez, 

na vizinha província de Cabo 

Delgado, para recensearem-se 

naquela cidade, caso que o par-

-

-

seguiu o mandatário nacional 

da Renamo, cidadãos da vila de 

Cheringoma, e do distrito de 

Marínguè, são obrigados a irem 

recensear-se na vila da Goron-

gosa, tudo porque, argumentou 

Magibire, a Frelimo sabe que 

não tem apoio nos municípios, 

pelo que encontra na importa-

ção de funcionários e membros 

de outros distritos a alternati-

va para aumentar o número de 

mandatário denunciou a recolha 

de cartões de eleitores dos mem-

bros da Renamo, por parte de lí-

deres comunitários, com intuito 

de deixar de fora os eleitores do 

maior partido da oposição.

manobra que consubstancia 

numa fraude antecipada”, de-

(Abede Maganda)

tentativa de se desviar as atenções e proteger a claque dos de-

-

nhecidas de uma possível encenação ou caricatura da Renamo ou 

MDM para manchar o partido dos camaradas.    

-
pada com os vidros fumados, que diz serem a principal causa da 
crescente onda da criminalidade que assola o país, permite a livre 
circulação de viaturas sem chapas de matrícula, da mesma forma 
que nada faz para travar as gincanas perigosas dos brinquedos do 
Príncipe. Se este não é o exemplo mais consumado de um Estado 
falhado, qual será? 

-
lar poeira nas prateleiras dos gabinetes do poder. Só há comércio 
livre se houver produção. Se olharmos à nossa volta, há cada vez 

para vender o que os outros produzem.

recente conclave dos lobistas que se fazem passar por empresá-

de “assinamos e depois o resto se vê”?

-
gação, participou semana passada numa cimeira extraordinária da 

Livre para o continente. Resta saber o que é que Moçambique 

ouvir. Mas o pior da escandaleira é que dos estudos de viabilida-
de económica para o estabelecimento das três empresas, nenhum 
dos potenciais utilizadores dos serviços que seriam supostamente 

dinheiro, só se acreditou que eles iriam abrir as bolsas e pagar por 
serviços que ninguém sabia se precisavam, sem contratos prévios. 

-
ção se não de crime. 

planalto está numa frente com os país dos cunhados para viabili-
zar investimentos de empresários moçambicanos naquele país, e 
como CR17 tem investimentos cá o processo pode seguir a um 
bom porto. Mas dúvidas prevalecem em relação às capacidades 
dos nossos para investirem lá...

destacar no seu discurso a necessidade de agir sem contemplações 
no combate à corrupção, mas o simples facto de não   ter feito 
menção às dívidas ocultas, numa sala em que os mentores estavam 
presentes, deve ter sido um motivo de gargalhada. 

 
-

po em proferir discursos sem acções, esta semana o filho  de Zedú 
e o ex-governador do banco central foram constituídos arguidos 
por suspeita de crimes de defraudação, peculato e associação cri-
minosa. Enquanto isso na pérola do índico preferem sacrificar o 
povo por causa de um punhado de gente. 

Em voz baixa

-
goche, perante a inércia governamental de contrariar aqueles que 

Em alerta fiquem os maxanganas de Chibuto que até desprezam 

alvenaria.

Naíta Ussene
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AMECOM procura novo rumo

Com o objectivo de que-
brar a inércia e colocar a 
Associação Moçambi-
cana dos Economistas 

(AMECON) a responder aos 
desafios da actualidade, António 
Tivane apresentou esta terça-
-feira, na capital do país, a sua 
candidatura à presidência daque-
la associação, que integra econo-
mistas e gestores.

Candidato pela lista “A”, para o 

pleito eleitoral que terá lugar no 

próximo dia 10 de Abril, do cor-

rente ano, António Tivane diz 

que pretende tornar mais intensas 

as actividades da AMECON que, 

neste momento, se encontram es-

tagnadas e desajustadas à realida-

de do país. 

Mestre em Economia Agrária, 

Tivane pretende dar o seu con-

tributo para resgatar a associa-

ção e torná-la numa entidade 

de excelência, num contexto em 

que a sociedade se mostra mais 

exigente aos seus interlocutores. 

Isto porque, segundo o candida-

to, a AMECON é uma das asso-

ciações mais antigas no país a ser 

constituída, mas não tem estado a 

desenvolver acções ao nível da sua 

dimensão.

Diz estranhar esta atitude porque, 

no século XVIII, quando não tí-

nhamos recursos em abundância, 

as actividades dos economistas 

eram mais intensas, entretanto, 

agora tendem a ser menos inten-

sas, pelo que pretende reverter 

esta situação.

A candidatura de Tivane tem 

como objectivo principal impul-

sionar as actividades da AME-

CON bem como responder aos 

desafios que os dirigentes colo-

cam aos moçambicanos. 

Centrada em três pilares, revi-

talizar, consolidar e projectar a 

AMECON, Tivane espera con-

cretizá-los ao longo dos dois anos 

que deverá durar o seu mandato 

caso seja eleito.   

No capítulo da revitalização, 

destaca a necessidade de mobili-

zação de inscrições de mil novos 

membros a nível nacional que, de 

acordo com o estatuto, devem ser 

economistas e gestores.  

No seu primeiro ano de mandato, 

em caso de vitória eleitoral, espe-

ra estabelecer delegações em todo 

o país, um dado que considera 

fundamental, pois há um pensa-

mento de que a AMECON está 

circunscrita apenas em Maputo. 

Projecta também estabelecer 

parcerias quer a nível doméstico, 

regional, continental e internacio-

nal, sem deixar de lado a necessi-

dade de criação de eventos para as 

diversas gerações de profissionais 

desta área, para efeitos de troca de 

experiência. 

Entende que os associados da 

AMECON devem contribuir 

com o seu conhecimento para o 

desenvolvimento do país, sendo 

que para tal deverão consagrar 

parte do seu tempo para se dedi-

carem à produção científica. 

Quanto à projecção da agremia-

ção, Tivane tem em manga um 

ambicioso e desafiador projecto 

de instalar bases para a transfor-

mação da Associação em Ordem, 

o que também poderá passar pela 

criação de condições para que te-

nham uma casa própria, facto que 

não se verifica actualmente. 

Entende que, enquanto associa-

ção, só se podem dedicar aos in-

teresses dos membros, enquanto 

que como Ordem passam a con-

templar assuntos do Estado. Ex-

plica ainda que Estado faz a ad-

ministração indirecta através das 

Ordens, e ao passar a este nível, 

passarão a ser um braço de Estado 

nas acções em que este passa para 

aqueles organismos.

Com uma lista composta por no-

mes sonantes da praça como é o 

caso de Luís Magaço e Armando 

Pedro Muiuane, para cargos de 

presidente e vice-presidente da 

Mesa da Assembleia, Tivane não 

pára por aqui. Ambiciona tam-

bém dotar a agremiação de auto-

nomia administrativa e financeira, 

um assunto que de momento não 

pretende explorá-lo.  
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Preocupada com a situa-
ção da crise económica 
que assola o país e afec-
ta o tecido laboral, a 

ÍNDICO SEGUROS lançou, 

nesta terça-feira, 27, em Ma-

puto, o  seguro de desemprego 

para a protecção e estabilidade 

das famílias moçambicanas, 

em caso de perda involuntária 

de emprego ou morte.

Segundo a directora de pro-

dução, Nasma Omar, a inicia-

tiva vai ao encontro da neces-

sidade actual e premente de 

assegurar a continuidade do 

estilo de vida de muitas famí-

lias moçambicanas, quando os 

responsáveis pela sua subsis-

tência perdem a sua fonte de 

sustento, de forma repentina e 

involuntária, muitas vezes, as-

sociado à falência de empresas, 

diminuição de pessoal e encer-

ramento de delegações para 

fazer face aos custos de estru-

tura, diminuição da procura de 

bens e serviços como forma de 

mitigar a crise económica que 

graça o país desde 2015.

A fonte refere que o seguro de 

desemprego garante o paga-

mento de três meses sucessivos 

ÍNDICO SEGUROS lança 
seguro de desemprego

de salário, no montante equivalente 

a 80% do salário líquido auferido 

pelo trabalhador, em caso de de-

semprego involuntário ou morte.

De acordo com Nasma Omar, com 

o seguro de desemprego, a ÍNDI-

CO SEGUROS procura tornar 

o impacto do desemprego menos 

penoso, garantindo melhores con-

dições ao trabalhador para o seu 

retorno ao mercado do trabalho 

sem qualquer desequilíbrio na sua 

qualidade de vida e da sua família. 

O 
Fundo Mundial para a 
Natureza (WWF) e a 
Agência Norte Americana 
para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID) lançaram, 
na última sexta-feira, 23, em Ma-
puto, um novo programa, deno-
minado Khetha. O projecto visa 
abordar a questão do desapareci-
mento contínuo de algumas espé-
cies da fauna bravia em África, so-
bretudo o elefante e o rinoceronte. 

A Área de Conservação Transfron-

teiriça do Grande Limpopo (AC-

TFGL) na África do Sul, Moçam-

bique e Zimbabwe continua a mais 

preocupante por registar elevados 

níveis de caça furtiva. 

As comunidades que vivem na 

ACTFGL e arredores não só têm 

de carregar o fardo de viver com 

os animais selvagens, mas também 

continuam a receber poucos bene-

fícios provenientes da fauna bravia. 

Adicionalmente, estas comunida-

des estão cada vez mais expostas a 

sindicatos de crime que ameaçam a 

estabilidade social e a segurança na 

comunidade. Com acesso limitado 

ao emprego ou outros meios de 

rendimento, juntamente com uma 

relação muitas vezes conflituosa 

com a fauna bravia, os membros da 

WWF e USAID unidos 
na conservação

comunidade envolvem-se no tráfi-

co ilegal de fauna bravia.

Nessa linha, o programa Khetha 

vai trabalhar com vários parceiros 

para perceber melhor os impul-

sionadores do tráfico dentro das 

comunidades, criar e fortalecer re-

lações e confiança entre comunida-

des, sociedade civil, sector privado 

e agências de aplicação da lei. 

O programa vai também desen-

volver iniciativas para promover 

o envolvimento da comunidade 

na conservação, para além de tra-

balhar, simultaneamente, com as 

instituições de administração da 

justiça de Moçambique e África do 

Sul a fim de aumentar a eficácia na 

prevenção e responsabilização dos 

infractores. 

Na perspectiva da (ANAC), o Khe-

tha constitui uma grande oportu-

nidade para alavancar as capacida-

des das instituições na realização 

de actividades prioritárias, tanto 

no domínio da fiscalização, assim 

como no que concerne ao sector de 

desenvolvimento comunitário. 

Doreen Robinson, chefe regional 

para o Ambiente na USAID, disse 

que a visão para o programa Khe-

tha é mudar as relações entre a po-

pulação e a natureza. 

“O seguro de desemprego 

pode ser adquirido por todos 

os trabalhadores por conta de 

outrem, que tenham um con-

trato de trabalho por tempo 

indeterminado e que esteja em 

vigor há pelo menos um ano 

sem interrupção”, disse. 

A nossa fonte sublinha que 

este produto também tem 

como característica a facilida-

de e celeridade no processo da 

sua contratação e a facilidade 

na activação dos correspon-

dentes benefícios em caso de 

desemprego ou morte. 

Sublinha que o seguro é acti-

vado sempre que o assinante 

esteja numa situação que de 

forma involuntária ficou sem 

emprego.

A ÍNDICO SEGUROS é 

uma empresa que tem como 

objecto exclusivo o exercício 

regular dos actos relativos à 

aceitação e cumprimento de 

contratos de seguro ou resse-

guro e operações de seguro do 

ramo não vida. 

A empresa conta com uma 

carteira de cerca de 30 mil 

clientes, o que corresponde a 

um crescimento anual de cerca 

de 40%.  
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A 
Jhpiego foi identifica-
da como sendo uma das 
organizações mais bem 
sucedidas em matéria de 

igualdade de género na saúde glo-

bal de acordo com o recém-lança-

do relatório Global Health 50/50. 

O relatório analisa a performance 

de 140 maiores organizações que 

trabalham ou influenciam o cam-

po da saúde global. Fornece igual-

mente uma análise aprofundada 

sobre a forma como as organiza-

ções se comprometem e agem para 

promover a igualdade de gênero, 

tanto em seus programas quanto 

no local de trabalho. 

Num universo de 140 organiza-

ções, a Jhpiego aparece como sen-

do uma das 10 organizações com 

Jhpiego distinguida pela 
promoção do género

Com o propósito de formar 
quadros técnicos, sobre-
tudo mulheres que de-
monstrem incapacidade 

financeira para avançarem com 
os estudos, arrancaram recente-
mente, nas províncias de Nam-
pula e Tete, as aulas do Programa 
de Reforma do Ensino Técnico-
-Profissional, no Instituto Médio 
Politécnico (REPTO-IMEP), 
da Fundação Universitária para 
o Desenvolvimento da Educação 
(FUNDE). 
As aulas deste programa arranca-

ram com um total de 135 estudan-

tes matriculados nas duas provín-

Mulheres apostam em cursos técnico-profissionais
cias, estando, só na província de 

Nampula, 17 a frequentar o curso 

de mestre-de-obras, 18 de medi-

dores orçamentais e 30 de electri-

cidade industrial. 

Das restantes 70 que se encontram 

a estudar na província de Tete, es-

tão inscritas em cursos como estra-

das e pontes, manutenção de equi-

pamentos hidráulicos e no curso 

de construções mecânicas. 

Espera-se, com este programa, que 

sejam desenvolvidas as competên-

cias práticas de modo a estimular 

novas iniciativas entre os jovens 

empreendedores, sobretudo vira-

das para o auto-emprego, nas di-

ferentes áreas e sectores de activi-

dade do país. 

De acordo com Rosânia da Silva, 

directora executiva da FUNDE, 

a introdução destes seis cursos 

representa uma grande oportu-

nidade para a implementação da 

fase piloto da Reforma do Ensino 

Técnico-Profissional.

Conforme explicou, “este exercício 

vai contribuir para, paulatinamen-

te, se proceder com a conformação 

dos actuais cursos do IMEP, como 

cumprimento das orientações do 

Ministério da Ciência e Tecnolo-

gia, Ensino Superior e Técnico-

-Profissional, bem como da Au-

toridade Nacional da Educação 

Profissional, segundo as quais 

todas as instituições de formação 

técnico-profissional devem aderir 

à reforma”, explicou. 

No tocante à retenção de jovens 

da classe média-baixa neste pro-

grama, Rosânia da Silva esclareceu 

que o REPTO-IMEP estabeleceu 

um sistema de apoio financeiro em 

alojamento e alimentação, incluin-

do o apoio psicológico, de saúde 

preventiva e materno-infantil, 

“para propiciar as mais elevadas 

condições de aprendizagem aos 

formandos”.

Refira-se que, para a materializa-

ção deste programa de formação, a 
FUNDE celebrou, em Novembro 
do ano passado, em Maputo, um 
acordo de parceria com o JOBA, 
um programa financiado pelo 
Departamento para o Desenvol-
vimento Internacional do Reino 
Unido – Ukaid/DFID, numa ceri-
mónia que igualmente serviu para 
o lançamento oficial deste projec-
to.
“A expectativa é de que o sucesso, 
que vai resultar da implementa-
ção deste programa de formação, 
venha a estimular a expansão da 
reforma nos restantes cursos do 
IMEP”, manifestou Rosânia da 

Silva.

alto desempenho no avanço da 

igualdade de gênero. Enquanto 

isso, em Moçambique, a Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS) 

reconheceu e adoptou uma ferra-

menta desenvolvida pela Jhpiego 

para ajudar os provedores e par-

ceiros de implementação a inicia-

rem os cuidados pôs-violência de 

qualidade.

A Jhpiego é uma organização, fi-

liada à Universidade Johns Ho-

pkins, dos Estados Unidos da 

América, e que está presente em 

Moçambique desde 2004, apoian-

do o Ministério da Saúde e outros 

parceiros na prevenção da mortali-

dade materno infantil, bem como 

na implementação de intervenções 

para a prevenção do HIV. 

Visite agora e 
mantenha-se informado,

 (integridade & independência)
https://www.savana.co.mz

Agenda Cultural
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30

“Jogo de Intrigas”
Maputo Waterfront

Todas Sextas, 19h  
Jantar Dancante com Alexandre Mazuze

Todos Sábados, 19h 
 Música com Zé Barata ou Fernando Luís

Chefs Restaurante
Todas Sextas, 19h      Música ao vivo
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O 
Governo Moçambicano 
precisa de investir, a curto 
prazo, cerca de 20 milhões 
de dólares norte-ameri-

canos para equipar, devidamente, 
todo o sistema do Instituto Na-
cional de Meteorologia (INAM) 
e substituir os equipamentos, que 
ainda funcionam com mercúrio, 
no âmbito da padronização inter-
nacional.

Esta informação foi dada a conhe-

cer, esta segunda-feira, em Mapu-

to, pelo ministro dos Transportes 

e Comunicações, Carlos Mesqui-

ta, momentos após um encontro 

de trabalho com as direcções do 

INAM e do Instituto Nacional de 

Gestão de Calamidades (INGC).

O governante referiu ainda se-

rem necessários mais 50 milhões 

de dólares para um investimento 

a longo prazo, na revitalização e 

extensão das redes e estações me-

teorológicas ao longo do território 

nacional e na criação de três cen-

tros regionais, que permitam a ob-

INAM carece de USD70 milhões 
para ter cara nova

tenção de informações mais fiáveis 

e mais próximas das populações. 

Carlos Mesquita explicou que o 

encontro de trabalho com o INGC 

se deve ao facto de os trabalhos 

executados pelo INAM terem 

muita complementaridade com os 

dados e informações prévias que o 

INGC precisa para planificar as 

suas actividades.

“Na óptica da contenção de custos, 

na utilização dos escassos recursos 

financeiros disponíveis, achamos 

que os resultados deste encon-

tro coadunam-se com aquilo que 

queremos evitar, nomeadamente 

a duplicação de aquisição de equi-

pamentos, quando alguns deles já 

existem no país, particularmente 

no INAM”, frisou o ministro.

Ainda sobre a reunião, seguida 

de uma visita às instalações do 

INAM, Mesquita contou terem 

sido constatados alguns elementos 

de grande importância relaciona-

dos com a rede das estações me-

teorológicas do país, a capacidade 

tecnológica e profissional  e tam-

bém o sistema de análise e previ-

são do tempo, que são dados ne-

cessários para a agricultura, saúde, 

turismo, aviação, marinha, entre 

outros.

“Este é o coração de todos esses 

sectores a partir de uma série de 

equipamentos como satélites e 

radares e também o cruzamento 

que é feito com outras institui-

ções como o centro regional que 

está em Pretória, na África do Sul, 

onde é validada a informação que 

temos”, disse. 

Importa realçar que, com base na 

parceria entre o INAM e o INGC, 

serão desenvolvidos projectos es-

pecíficos na área da meteorologia, 

a serem submetidos aos parceiros 

internacionais para debate e finan-

ciamento.

“Mas também devemos contar 

com os nossos recursos, pois há 

uma série de serviços que o INAM 

presta e que nós achamos que po-

dem produzir receitas para a insti-

tuição”, concluiu o governante.

Foi lançado, na ultima 
quarta-feira, em Ma-
puto, o disco “Colec-
ção de Ouro Volume 

3”, uma colectânea de mú-
sica moçambicana, numa 
parceria entre o Banco Co-
mercial e de Investimentos 
(BCI), a VS, entre outros 
parceiros.

O Volume 3 é composto 

por 34 temas da autoria de 

músicos nacionais, entre os 

quais David Mazembe, Jú-

lia Duarte, Carlos da Lina, 

Eugénio Mucavele, Ma-

dala, Didácia, Alexandre 

Langa, Fany Mpfumu, Ste-

wart Sukuma, Ximinguana, 

Neyma, Valdemiro José, 

António Marcos, Dilon 

Djindje e Alberto Mhula. 

O evento, realizado no au-

ditório do edifício-sede do 

BCI, e orientado pelo Mi-

nistro da Cultura e Turis-

mo, Silva Dunduro, contou, 

para além de alguns autores 

Lançada nova 
colecção de Ouro

das músicas, com a pre-

sença de artistas sonantes 

da música moçambicana 

tais como Hortêncio Lan-

ga, Wazimbo, Kaliza, DJ 

Damost, Fernando Luís e 

José Barata.

Na qualidade de anfitrião, 

o Administrador do BCI, 

José Furtado, enumerou 

diversas acções desenvol-

vidas pela instituição em 

prol da cultura, que refor-

çam o posicionamento do 

banco como aquele que 

defende os artistas, pro-

move e divulga a cultura 

moçambicana.

Por sua vez, o Ministro da 

Cultura e Turismo saudou 

os patrocinadores, felicitou 

os autores e congratulou-

-se com este feito que va-

loriza a arte e o esforço dos 

artistas moçambicanos que 

têm trabalhado de forma 

abnegada para a preserva-

ção dos valores e da cultura 

nacionais.

A 
StarTimes Moçambi-
que, provedora de ser-
viços de televisão digital 
pago, procedeu, recen-

temente, ao lançamento oficial 
do concurso de dublagem em 
português, cujo casting decorre 
no campus da mais antiga uni-
versidade do país, a Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM).

A ideia do concurso, segundo 

explicou Cynthia Wo, represen-

tante da comissão de dublagem, 

é seleccionar os 10 melhores par-

ticipantes que, por sua vez, terão 

a oportunidade de trabalhar por 

um ano (com possibilidade de 

renovar) na sede da StarTimes 

em Beijing, República Popular da 

China.

Os vencedores do concurso serão 

conhecidos próxima segunda-fei-

ra (2 Abril). Estes terão a missão, 

já nos estúdios da StarTimes na-

quele país asiático, de dar vida a 

vários personagens de filmes, sé-

ries bem como telenovelas.

Por seu turno, Eunice Andrade, 

gerente de relações públicas e 

comunicação da StarTimes Mo-

çambique, começou por destacar 

que a iniciativa configurava uma 

oportunidade única para todo 

StarTimes Lança 
concurso de dublagem 
em português

aquele que tem uma paixão pela 

dublagem.

Adiante, Andrade avançou que, 

para além da possibilidade de os 

participantes seleccionados no 

concurso puderem renovar os 

seus contratos, está, igualmente, 

prevista, para o próximo ano, mais 

uma edição do concurso.  

No que refere ao colectivo de ju-

rados da edição deste ano do con-

curso de dublagem, a responsável 

pelas relações públicas e comuni-

cação da StarTimes disse que o 

mesmo será composto por cinco 

membros.

Importa salientar que em 2016/7 

a StarTimes realizou, na Tanzâ-

nia, a Swahili Dubbing Compe-

tition. Em cada ano, os 10 me-

lhores participantes ganharam 

a oportunidade de trabalhar na 

sede da StarTimes, onde deram 

vida a vários filmes e telenovelas.

Moçambique é o primeiro país 

africano de língua oficial portu-

guesa a acolher uma iniciativa do 

género.  

A StarTimes oferece mais de 400 

canais transmitidos 24 horas por 

dia em inglês, francês, português, 

swahili, e outros idiomas. 

(Redacção)

No âmbito da sua estratégia 
de responsabilidade so-
cial, a Sociedade de Águas 
de Moçambique (SAM), 

proprietária das marcas Água da 

Namaacha e Fonte Fresca, reini-

ciou, recentemente, o projecto de 

apoio a Escolas com crianças mais 

vulneráveis, na área da formação 

sobre a importância de valorizar a 

água.

O  projecto,  implementado numa 

altura em que se recente das várias 

restrições no fornecimento de água 

potável no país e não só,  tem por 

objectivo formar as crianças e os 

jovens em relação à necessidade 

de utilizar a água racionalmen-

te. Nesta senda, contempla acções 

de formação nas Escolas, com a 

distribuição de material didáctico 

sobre esta matéria, adequado aos 

mais novos, bem como a difusão da 

mensagem através das mais varia-

das plataformas de comunicação. 

SAM apoia Maria Auxiliadora

A 
Executive Moçambique 
lançou, na nesta quarta-
-feira, a revista Economia 
& Mercado (E&M). É 

uma nova revista cuja abordagem 
reflecte os assuntos micro e ma-
cro-económicos do país.

De periodicidade mensal, a revis-

ta pretende ser uma publicação 

de referência orientada para a in-

formação económica, empresarial 

e financeira, mas também para a 

generalidade dos acontecimentos 

que mais impactam na economia e 

na sociedade moçambicana, acom-

panhando a sua dinâmica de de-

senvolvimento e crescimento. 

A E&M cujo director é Iacumba 

Aiúba, antigo PCA da LAM, am-

biciona ter um papel incontornável 

na análise da realidade nacional e 

na informação que, mensalmente, 

Revista Economia & Mercado

irá disponibilizar aos seus leitores 

e ao público em geral.

“Lançamos hoje uma revista que 

vai primar pelo rigor, responsabi-

lidade, sem sensacionalismo e que 

irá sobretudo fazer uma ampla 

abordagem dos assuntos do mo-

mento e que marcam a tendência 

do desenvolvimento em busca de 

um Moçambique melhor. Acredi-

tamos que o futuro começa hoje. 

Temos uma equipa do conselho 

editorial idóneo e conhecedor dos 

cenários económicos, sociais e edu-

cacionais para o desenvolvimento. 

Esta equipa fará sempre uma re-

flexão sobre os diversos assuntos a 

serem abordados na revista”, disse 

Iacumba Ali Aiúba, director da re-

vista Economia e mercado. 

(E.C)


